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A Revista Colorir é uma publi-
cação anual da Escola Lápis de Cor 
e tem se mostrado um importante 
meio de comunicação sobre educa-
ção em Natal. Nesta sétima edição, 
nós debatemos diversos assuntos 
relacionados ao mundo infantil, 
entre eles algo que preocupa muitos 
pais: a preferência das crianças e 
adolescentes pelo mundo virtual. 
Profissionais da pedagogia e da psi-

cologia trazem algumas abordagens 
sobre esse assunto, fazendo com 
que o leitor compreenda um pouco 
desse novo mundo.

Também trazemos reportagens 
que esclarecem como a escola deve 
trabalhar o desenvolvimento dos 
bebês; o papel da escola e da famí-
lia no processo de alfabetização da 
criança; os dez anos de bilinguis-
mo da Escola Lápis de Cor, entre 

outros assuntos que interessam os 
pais e seus filhos.

Você é nosso convidado para 
vivenciar novos conhecimentos 
através da leitura. Leia, aprofunde-
-se mais sobre os assuntos e veja 
como a educação de base é impor-
tante na vida das crianças! 

Boa leitura!
Lorene Gaspar

berçário
É possível adaptar o bebê 
no primeiro contato com o 
ambiente escolar 

mundo digital
acesso à internet, seja 
em casa ou na escola, 
deve ser acompanhado 
de perto por adultos

alfabetização
como a família pode ajudar 
a criança no processo de 
alfabetização

prática esportiva
iniciação esportiva 
pode estimular as 
crianças atravÉs de 
atividades lúdicasensino socioemocional

metodologia atua na formação 
emocional de alunos para a 
construção de personalidades 
criativas e seguras
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Leitura compartilhada
momento ímpar para pais e filhos

“QUeM cAMINhA sOzINhO 
pODe ATé cheGAr MAIs 
rápIDO, MAs AQUeLe QUe 
vAI AcOMpANhADO, cOM 
cerTezA vAI MAIs LONGe”

cLArIce LIspecTOr “

- ter um local adequado: muitos locais são possíveis: 
na sala de estar, na mesa, na cama (desde que sentados), na 
escrivaninha, no jardim, embaixo de uma árvore.  Todavia, 
há de se prestar atenção à luminosidade e ao que pode tirar 
a atenção da leitura, como televisão, movimento de pesso-
as, conversas paralelas.  Enfim, tem de ser um local acon-
chegante (não sonolento) para que se tenha a motivação 
para se estar ali.

- escolher um bom livro: o filósofo Artur Schope-
nhauer, em seu livro A arte de escrever, à página 15, expõe:

[...] deve-se evitar toda prolixidade e todo entrelaça-
mento de observações que não valem o esforço de leitu-
ra.  É preciso ser econômico com o tempo, a dedicação e 
a paciência do leitor, de modo a receber dele o crédito de 
considerar o que foi escrito digno de uma leitura atenta e 
capaz de recompensar o esforço empregado nela.

Essa citação, que se refere à produção textual, deve ser 
levada em consideração também para a leitura.  Deve-se 
escolher com cuidado um livro que tenha uma temática in-
teressante para a criança (se possível e conveniente, que seja 
feita com ela), que respeite a sua faixa etária e, de preferência, 
que tenha capítulos, para que se crie a vontade, a boa expec-
tativa de ler mais no outro dia.  Há um manancial de bons 
livros que suprem essas demandas.

- diversificar os gêneros textuais: seguindo o pres-
suposto da leitura prazerosa, buscar, gradativamente, ler 
textos de gêneros diferentes: fábulas (ótima pedida para 
um começo, pois são curtas, interessantes, discutíveis, 
formadoras de repertório (Esopo e Hans Christian An-
dersen)), contos, mitos, gibis (HQs), pequenos roman-
ces, textos não verbais (somente imagem), informativos 
(pouco, mas é importante).  Estruturalmente e estilisti-
camente são diferentes e propõem novas e consistentes 
experiências.  Essas experiências darão subsídios para a 
leitura autônoma mais à frente.

Essa prática proposta aqui tem fundamento numa 
perspectiva vygotskyana de ação, na qual, a ação plane-
jada seria um dos marcos que diferenciam o homem e o 
animal, uma vez que o indivíduo é constituído no meio 

social. Todas as suas funções psicológicas têm origem 
social; isto é, são frutos de sua inserção e interação em 
um universo histórico-cultural. Ou como, ipsis literis, 
Vygotsky (2010):

Um processo interpessoal (entre pessoas) é transforma-
do num processo intrapessoal (no interior da pessoa). Todas as 
funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro 
entre pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção vo-
luntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. 
Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre 
indivíduos humanos.

Para Leontiev (1978), a atividade humana (ação pla-
nejada) implica intenção e desejo (vontade) ou ação vo-
luntária, uma finalidade ou objetivo a atingir e os meios 
ou recursos para agir. E é o que propusemos aqui:  ações, 
trocas entre o sujeito e o objeto de conhecimento, em que 
ambos são transformados, não perdendo de vista a noção 
de par mais competente, nesse caso o adulto, nessa relação, 
que constituirá o “andaime” para que alcance um novo pa-
tamar na aprendizagem – seja ela emocional, conceitual ou 
procedimental. 

Nesse ínterim, as habilidades de leitura oral e interpre-
tação textual estarão presentes e atuantes durante todo o 
processo – formando um manancial de esquemas e parti-
cularidades cognitivas antes não existentes.

À guisa de conclusão, não quis, aqui, pormenorizar os 
detalhes, para que não perdêssemos o que há de mais espe-
cial no evento do ler: a possibilidade de fazer diferente, de 
fazer de nosso modo: ir à praia, vestir-se dos personagens, 
apagar a luz e ler à luz da lanterna, construir uma cabana 
de almofadas e lençol e ler dentro, gravar, filmar, recontar 
do nosso modo...

Jamais devemos perder de vista que o EVENTO da lei-
tura é um momento prazeroso – consistente e prazeroso.

E, como a leitura é compartilhada, acrescento à citação 
de Clarice Lispector, que iniciou este artigo, que aquele que 
vai BEM acompanhado, com certeza vai mais longe.

Na edição anterior desse periódico, iniciei o artigo, ali 
escrito, com o seguinte parágrafo:

Hoje temos computadores de mesa, note-
books, tablets, smartphones, e-readers e outros 
similares, bem como as promessas da wearable 
technology, isto é, a tecnologia para vestir, que se 
trata de conceber produtos que unem moda, ele-
trônica e ciência – relógios, pulseiras, mochilas, 
óculos, camisetas, todos com funções úteis (e inú-
teis) e com acesso à grande rede.  Um mundo de 
atrações para a interação interpessoal – quiçá sub-
missão interpessoal (mas isso é tema para outro 
artigo) –, como e-mails e redes sociais (de todos 
os tipos e gostos), bem como para a informação 
em sites (e similares) para praticamente todos os 
públicos – dos menos aos mais cultos.  Sem incluir 
nesse hall aplicativos e jogos – outra demanda es-
tratosférica de atenção atual.

Acrescento ainda os inúmeros canais das TVs fecha-
das, empresas de filmes, seriados e documentários online, 
aplicativos de músicas (milhares de música).

Entretenimentos infindáveis e à mão – muito dife-
rente de uma realidade de outrora, na qual a leitura era 
uma das poucas formas de viajar na imaginação como 
diversão, os cultos religiosos eram eventos para sair do 
comum e os momentos de contemplação eram mais 
acessíveis e duradouros.

Mas, como é real a máxima de que agora são outros 
tempos, vejamos o nosso tempo com o olhar do século 
XXI, mas sem perder o que, historicamente e empirica-
mente, é essência.

Nesse contexto, surge uma nova pergunta:
Onde e como estão as relações familiares nessa realidade 

do quase “todo mundo na sua”, sozinho (ainda que cercado 
por muitos)?

Obviamente não farei intervenção do ponto de vista 
psicológico, filosófico, antropológico ou afins.  A intenção é 
que, por meio da linguagem, diminuamos, de maneira con-

sistente e atraente, a distância que, muitas vezes, separa-nos 
de nossos rebentos.

Assim, formar repertório de (boas) leituras, desenvol-
ver habilidades de interpretação textual, leitura oral e vi-
sual, bem como o gosto pela literatura também estarão no 
esteio do que proporei: a leitura compartilhada.

Segundo a doutora em Literatura Juvenil e professora 
do curso de Letras da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR), Cátia Toledo Mendonça, “Ao ver os pais 
debruçados sobre os livros, a criança fica com a curiosidade 
aguçada. O exemplo dos familiares que convivem com ela 
é fundamental para que queira se tornar uma leitora”.  Eis 
o primeiro passo!  Não podemos ser incoerentes em querer 
que nossos filhos leiam se simplesmente não lemos.  Mas, 
se essa for a realidade atual, temos de modificá-la o mais 
rápido possível – ou, pois nunca é tarde demais, modificá-
-la juntamente com a criança; que é o passo seguinte.

Proposição: ter um momento, um lugar adequado e 
um bom livro para lerem juntos, de diferentes maneiras, 
buscando, aos poucos, gêneros textuais diferentes.  Essa é 
proposta de leitura compartilhada.

Vamos falar de cada um dos aspectos brevemente:
- planejar um momento fiel para a leitura: combinar 

com a criança um momento do dia em que, “chova ou faça 
sol”, seja dedicado à essa prática.  Uma hora em que seja 
possível ambos estarem bem – fisicamente e cognitivamente 
– para que o processo não seja moroso, cansativo.  Ambos 
discutirão, mas a palavra final é do adulto.

REFERÊNCIAS
LEONTIEV A. N. Actividad, consciência y personalidad. Buenos Aires:Ciências del Hombre; 1978.
SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de escrever. Trad. Pedro Süssekind.  Porto Alegre: L&PM Pocket, 2008.
VYGOTSKY L. S. A formação social da mente. São Paulo:Martins Fontes, 2010.
VYGOTSKY L. S. Pensamento e linguagem. Lisboa: Antídoto,1999.

SuGESTÃO DE LEITuRA COMPLEMENTAR 
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/quando-os-pais-fazem-toda-a-diferenca-bkzwwcchaltru1okkcnxzlkr2  

Por: AnTônio CArLos GALvão Júnior
GrADuADo Em LETrAs; mEsTrE Em EDuCAção E LinGuAGEns - uFrn; 
AssEssor DA EsCoLA LáPis DE Cor
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Crianças inseguras, pais angustiados e “so-
frimento” diante da separação iminente. Esse 
não precisa ser o retrato do início dos bebês 
na escola. É possível diminuir o desconforto e 
proporcionar uma adaptação tranquila e sau-
dável para eles e sua família. A fase de aco-
lhimento no Berçário e da Educação Infantil 
é diferente, pois cada faixa etária da primeira 
e segunda infância requer atenção redobrada. 
Afinal, quase tudo é novidade.

O primeiro entrave para a maioria dos 
pais é a sensação de “separação” dos seus fi-
lhos, entregando-os a pessoas “estranhas”, 
à priori. “Uma criança que vai à escola, ain-
da muito pequena, pode encontrar um am-
biente favorável, bem estruturado, acolhedor 
e, assim, se sentir bem na escola. Por isso é 
importante que a adaptação da criança acon-
teça gradualmente, dia após dia, com os pais 
acompanhando e observando toda a rotina e 
as atitudes dos adultos que passam a convi-
ver com os bebês. É uma estada temporária 
na escola, porém essencial para que os pais se 
sintam mais seguros”, explica a pedagoga Lu-
ciana Fortunato. 

O momento certo para colocar os filhos 
na escola é sempre uma grande dúvida para os 
pais. A decisão depende da avaliação do que 
a família tem de expectativa e a escola tem a 
oferecer. Algumas escolas começam a receber 
bebês com idade a partir de 4 meses, como na 
Escola Lápis de Cor, em Natal.

“A criança precisa ter oportunidades de 
vivenciar situações diversas para se desen-
volver. Muitas vezes, essas oportunidades 
estão na escola”, conta Luciana. Segundo 
ela, a atual configuração das famílias, com 
pais atarefados e falta de tempo para cuidar 
das crianças, torna o ambiente doméstico 
pouco estimulante.

“Os pais devem levar em consideração a 
necessidade da criança se socializar com ou-
tras pessoas que não sejam familiares, com 
também explorar ambientes novos, com ma-
teriais diversificados. Quanto mais cedo ela 
iniciar a vida escolar, o seu desenvolvimento 
acontecerá a contendo”, destaca a pedagoga.

Com alguns cuidados é possível fazer uma 
boa escolha e adaptar um bebê no primeiro 
contato com o ambiente escolar.

Quanto mais cedo 
a criança inicia 
a vida escolar, 
mais fácil é sua 
adaptação no 
mundo social

A hora da

escola
PreParação e Parceria com a família são fundamentais 
Para assegurar uma adaPtação tranquila aos bebês 
que vão à escola Pela Primeira vez
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educação alimentar e nutricional
no contexto familiar e escolar

A alimentação possui papel fundamental no cres-
cimento e desenvolvimento das crianças, especial-
mente quando elas começam a ter os próprios gostos 
e hábitos. Nesse processo, a família está submetida 
a diversas influências, principalmente a criança, pois 
tudo o que ela ouve ou vê costuma refletir de manei-
ra decisiva na formação de sua personalidade. 

Os conflitos começam a ser cada vez mais fre-
quentes no momento em que os pais começam a ser 
vistos como os grandes vilões ao dizer a tão temida 
palavra ‘NÃO’, principalmente em uma época em 
que estamos expostos a propagandas e apelos comer-
ciais, como a associação de alimentos industrializa-
dos à brinquedos.

Contudo, dar limites ou não está muito mais 
relacionado à forma como os pais educam seus fi-
lhos e entendem a importância de uma alimenta-
ção saudável. A orientação alimentar e nutricional 
permite que a criança tenha uma disciplina de saú-
de, promovendo a aquisição de hábitos saudáveis e 
prevenindo inúmeras doenças causadas por erros 
alimentares e responsáveis por altas taxas de mor-
bimortalidade no mundo todo, como obesidade, 
diabetes, doenças cardiovasculares.

Há mais de 20 anos, o serviço de nutrição da Es-
cola Lápis de Cor desenvolve um programa apro-
fundando os conhecimentos a cerca de hábitos sau-
dáveis através de uma boa alimentação. A educação 
nutricional está inserida no ambiente escolar e se 
constitui em um ato pedagógico e social, compreen-
dida e incorporada às atividades escolares como faci-
litadora da aprendizagem. A nutrição é apresentada 
de forma interdisciplinar, utilizando vários recursos, 
como cozinha experimental, aulas de campo, pales-
tras, entre outros. 

Por razão dessa diversidade de meios em que se 
trabalha a alimentação, é comum ouvirmos relatos 
de crianças que se alimentam melhor na escola do 
que em casa. Isso porque, na escola, a estimulação 
é contínua e rotineira, e a criança aceita mais facil-
mente o que é oferecido. A socialização também 
ajuda bastante no momento das refeições. Se a 
criança não tem uma rotina parecida com a da es-
cola em casa, é provável que haja essa diferença de 
comportamento alimentar. 

O programa da Lápis de Cor é desenvolvido 
durante todo o ano letivo em todos os seguimentos da 
escola, por meio de conceitos trabalhados em sala de 
aula, associados às vivências práticas como culinárias, 
degustações e manipulação de alimentos, para que 
vários atributos sejam evidenciados de maneira 
lúdica e prazerosa, pois entendemos que a melhor 
forma da aprendizagem se tornar significativa é, 
também, por meio da estimulação dos cinco sentidos 
das crianças.

A integração da nutrição nas atividades escolares 
permite realizar atividades diferenciadas e envolven-
tes – tão envolventes que algumas crianças que con-
somem as refeições do cardápio comentam em casa 
que gostariam de comer a receita da escola. 

Inovar será sempre uma ferramenta importante 
quando se trata de crianças. Para 2017, contaremos 
com a ampliação do refeitório e com um espaço 
gourmet para a nossa cozinha pedagógica se tornar 
ainda mais atrativa em nosso projeto alimentar.

Acreditamos que os alunos que recebem uma 
alimentação adequada exibem melhor rendimen-
to escolar, alcançam o equilíbrio ideal para o seu 
crescimento e desenvolvimento, bem como ado-
ecem menos.

Por: izABELLE oLivEirA 
EsPECiALisTA Em nuTrição CLíniCA; 
nuTriCionisTA DA EsCoLA LáPis DE Cor
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Estrutura
Um ambiente extremamente limpo, arejado 

e com boa iluminação é importante para qual-
quer criança, mas para os bebês – que estão 
com o sistema imunológico em formação – é 
fundamental. Portanto, é preciso prestar aten-
ção se há boa ventilação e se o piso é claro e 
sem carpete. O ideal é que o chão seja embor-
rachado e antialérgico para que o bebê possa 
engatinhar. O local deve ter berços individuais, 
salas amplas e pouca mobília. As janelas preci-
sam ter rede de proteção. 

Sem nada a esconder
É importante observar se é permitida a en-

trada dos pais durante a fase de adaptação e 
em qualquer outro momento. “Ir à escola vez 
ou outra para ver o filho deixa os pais mais se-
guros. Ver o ambiente e conferir se o filho está 
bem, feliz, é confortante”, afirma Luciana. 

Lactário
Atenção redobrada para o local onde a comida é pre-

parada. A escola precisa ter um lactário – só para fazer 
mamadeira e preparar frutas e papinha – separado da 
cozinha. A dica é observar as condições de higiene e ver 
se os funcionários estão paramentados. O berçário tam-
bém deve ter uma nutricionista que coordene as trocas 
de alimentos que os bebês fazem, como a mudança do 
líquido para o sólido. “A comida não é igual para todos, 
pois as recomendações dos pediatras variam. Mas tudo 
deve seguir as necessidades nutricionais de cada criança”, 
explica Izabelle Oliveira, nutricionista da Lápis de Cor. 

Estímulo
O berçário também deve ser um ambiente que 

estimule o convívio com outras crianças e as capaci-
dades motoras e cognitivas. É importante verificar se 
a escola conta com brinquedos pedagógicos, espaço 
para aprender a andar, livros apropriados, objetos co-
loridos e áreas emborrachadas. 
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ALFABETizAção

no mundo da leitura e da escrita
Os primeiros passos 

A Educação Infantil é um mo-
mento propício para o contato da 
criança com a multiplicidade de 
linguagens que favorecerá a relação 
entre ela e a realidade, ampliando 
seu conhecimento de mundo. O 
papel da Educação Infantil é pro-
porcionar o maior número possível 
de experiências de aprendizagens 
significativas que permitam à crian-
ça estabelecer relações e ampliar 
suas aprendizagens, comunicando-
-se com o mundo por meio das 
múltiplas linguagens: verbais e não 
verbais. Essas experiências serão a 
base para todo o seu desenvolvi-
mento pessoal, social e acadêmico.

Antecipar a formalização do pro-
cesso de escrita pode ser ruim quan-
do a criança é exigida em algo que 
não está pronta para fazer, que ainda 
não tem maturidade para compre-
ender. Segundo a pedagoga Rosiane, 
a criança vai se apropriando grada-
tivamente dos códigos escritos, re-
gistrando suas ideias primeiramente 
pelo desenho e, posteriormente, pela 
relação fonema x grafema. 

“Ao propormos atividades de 
registro, a criança vai percebendo e 
demonstrando seus conhecimen-

tos sobre o uso do código alfabé-
tico e a família consegue perceber 
os sinais de que ela está em pro-
cesso de alfabetização”, disse.

Estar pronto para a alfabetiza-
ção depende do desenvolvimen-
to motor e cognitivo da criança. 
A orientação temporal e espacial, 
conceitos como grosso e fino, em 
cima e embaixo, largo e estreito, são 
adquiridos antes da leitura e da es-
crita, situações que são estimuladas 
nos níveis da Educação Infantil. 
Esse desenvolvimento não depen-
de apenas da maturidade, mas tam-
bém de estímulos e da interação 
com outras pessoas – e aí entram 
novamente os pais.

“A habilidade de segurar um lá-
pis, por exemplo, exige maturação 
do sistema nervoso central, mas é 
algo ensinado. Escrever passa por 
etapas que começam com o dese-
nho, depois com a noção de que 
existem letras e que elas têm função 
de escrita, até chegar à compreensão 
de que a escrita representa os sons 
da língua. Todo esse processo con-
segue ser bem realizado quando a 
família acompanha as orientações 
da escola”, destaca a pedagoga.

“Cada criança tem o seu tempo”. 
Quem é pai e mãe já escutou essa 
frase em algum momento na vida, 
na ansiedade de saber quando o seu 
filho engatinharia, daria os primeiros 
passos, começaria a falar... A alfabe-
tização não é diferente. É preciso 
perceber e levar em conta o interesse 
da criança pelo universo das letras.

Desde muito pequena, ao ser 
estimulada a “ler” o mundo em que 
está inserida, a criança está se desen-
volvendo em relação ao processo de 
letramento e alfabetização. Essa lei-
tura de mundo não está ligada exclu-
sivamente ao rigor do registro da lin-
guagem escrita, mas à percepção de 
detalhes, às relações que estabelece, à 
leitura e atribuição de significado aos 

diferentes símbolos que encontra.
Quando a criança ingressa no úl-

timo ano da Educação Infantil, é co-
mum a família ficar ansiosa para que 
ela passe a ler e entre no Ensino Fun-
damental já com essa competência 
desenvolvida. Mas a ansiedade não 
ajuda. “É importante os pais estarem 
bem sintonizados com a escola para 
que possam antecipar e criar em casa 
um ambiente motivador, uma base 
para o que vai ser aprendido em sala”, 
explica a pedagoga e professora de 
alfabetização, Rosiane Ribeiro. 

A família pode ajudar o filho, 
contribuindo para esse processo de 
inserção em várias situações: partici-
pando da leitura de placas de identi-
ficação, atribuindo significado aos di-

ferentes símbolos no contexto social, 
convidando-o para ajudar na lista de 
supermercado, fazendo a leitura me-
diada, brincando com joguinhos que 
estimulem o contato com as letras 
e palavras, escrevendo bilhetinhos, 
lembretes, recados que podem come-
çar com desenhos que representem as 
ideias da criança e, posteriormente, 
tentando registrar por meio da escrita.

“À medida em que os pais com-
preendem o processo de alfabetiza-
ção como parte da vida escolar das 
crianças, como uma entre as muitas 
conquistas ao longo de sua vida es-
colar, tendem a perceber esse mo-
mento de maneira mais tranquila e 
a alfabetização acontece de forma 
natural”, destaca Rosiane.

a família Pode ajudar a criança na inserção desse novo mundo

O papel da educaçãO InfantIl 
nO prOcessO de letramentO

“AO prOpOrMOs 
ATIvIDADes De 
reGIsTrO, A crIANçA 
vAI percebeNDO e 
DeMONsTrANDO 
seUs cONhecIMeNTOs 
sObre O UsO DO 
cóDIGO ALfAbéTIcO e 
A fAMíLIA cONseGUe 
perceber Os sINAIs 
De QUe eLA esTá 
eM prOcessO De 
ALfAbeTIzAçãO”

rOsIANe rIbeIrO,
peDAGOGA 

“
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 inTELiGênCiA soCioEmoCionAL

pode mudar o ambiente escolar
como o programa socioemocional

“Gostar do 
mundo da gente.”

GabrIel, 5 anOs 

Garantir que os alunos se man-
tenham engajados e motivados 
durante todo o período escolar é 
um desafio que vem atravessando 
décadas no setor educacional. Para 
alguns educadores, a resposta está 
em criar um ambiente seguro, onde 
os alunos aprendam não só o con-
teúdo regular, mas também a como 
se comportar diante de diferentes 
situações da vida, transformando-
-se em indivíduos mais confiantes, 
independentes e seguros.

O ensino socioemocional não 
separa habilidades cognitivas e não 
cognitivas: todo espaço de apren-
dizado é uma oportunidade para 
desenvolver as competências que 
as crianças necessitarão ao longo da 
vida. Algumas dessas habilidades 
são autoconhecimento, capacidade 
de resolver conflitos, consciência 
social, facilidade de relacionamento 
e tomada de decisão.

“Essas competências estão al-
tamente relacionadas ao aumento 
do engajamento dos alunos, re-
dução de problemas comporta-
mentais e melhoria nos resultados 
acadêmicos”, destaca a pedagoga 
Luciana Fortunato, responsável 
pela coordenação de Educação In-
fantil da Escola Lápis de Cor. 

Há quatro anos a Escola Lápis 
de Cor aplica uma metodologia 
baseada na Teoria da Inteligência 
Multifocal, idealizada pelo escritor 

e psicoterapeuta, Dr. Augusto Cury. 
A metodologia da Escola da Inteli-
gência atua na formação emocional 
de alunos para a construção de per-
sonalidades criativas e seguras. Na 
prática, os alunos aprendem a lidar 
com situações do dia a dia e a ser 
formadores de opinião, por meio de 
histórias de fácil assimilação.

“As escolas sempre investiram 
todos os seus recursos no desen-
volvimento cognitivo, e a família 
trabalhava mais os valores, as ques-
tões emocionais. Mas um lado não 
está desassociado do outro. Eles 

escola aPosta no autoconhecimento e na resolução de 
conflitos Para melhorar, inclusive, o desemPenho escolar

coabitam e cointerferem o tempo 
todo. Se a escola quer um aluno 
cognitivo intelectualmente, tam-
bém precisa investir no lado emo-
cional”, afirma a pedagoga.

Essa nova “disciplina” tem sur-
tido bons resultados.  De acordo 
com Luciana, a vantagem de se 
trabalhar a educação emocional 
das crianças como currículo esco-
lar é que o assunto passa a ter um 
cronograma com temas definidos, 
envolvendo, além das crianças, pais 
e funcionários da escola.

Na prática, os efeitos dessas 
aulas são sentidos no discurso 
das crianças. “A gente aprende 
sobre as atitudes saudáveis e não 
saudáveis. Não bater nos amigos, 
não maltratar. Sempre ter respeito 
com todo mundo”, afirma a aluna 
Kamila de Oliveria, de 9 anos. 

A convivência entre crianças 
costuma ser sadia. Elas brincam, 
conversam e se entendem. Porém, 
as diferenças entre cada uma podem 
dar início a conflitos que, quando 
intensificados, passam a ser consi-
derados bullying – uma das atitudes 
que são combatidas na formação da 
inteligência emocional das crianças.

“Isso tem toda uma relação com 
desenvolvimento do comporta-
mento humano. Na fase dos qua-
tros/cinco anos de idade, as crian-
ças começam a se impor mais, pois 
passam a ter mais autonomia para 
pensar e agir diante dos conflitos”, 
explica Luciana Fortunato. “Na Lá-
pis de Cor, o diálogo entre alunos, 
pais e professores é incentivado para 
que a cada dia as crianças tenham o 
conhecimento sobre os perigos que 
envolvem a prática do bullying”, 
destaca Luciana.

Pra você, o que seria uma 
atitude saudável?

atItudes saudáveIs sOb 
O Olhar da crIança

“Cuidar dos animais, não 
deixar o planeta sujo, 
cuidar da natureza e ser 
legal com os amigos.”
alIce, 5 anOs 

“Uma atitude saudável é 
ser bom e gentil, porque 

ser gentil faz de você 
uma pessoa boa”.

ana luIsa, 7 anOs.

“Sempre se colocar no 
lugar do outro, ajudar 
os colegas e respeitar 
todos acima de tudo. 
Enxergar os nossos erros 
e também aprender a 
agradecer. É importante”.
luís arthur, 8 anOs.

Luciana Fortunato, especialista 
em Neuropedagogia; 

Pedagoga; Coordenadora da 
Educação Infantil
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como o mundo digital está ajudando e Prejudicando o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes

o novo DNA das crianças
Geração digital: 

Crianças e adolescentes preci-
sam de diversão e interação para 
crescerem de forma saudável. 
Com a possibilidade de conversar 
com pessoas diferentes, viajar por 
locais desconhecidos, ter acesso 
a muita informação, poder com-
partilhar fotos com vários amigos, 
ver vídeos divertidos e usar jogos, 
a internet é um grande parque de 
diversões. Privar nossos filhos de 
todas essas atividades prazerosas 
pode parecer um ato de injustiça. 
Mas se as crianças e os adolescen-
tes não estão preparados para fazer 
um uso seguro da rede mundial de 
computadores, por que o acesso é 
liberado pelos pais? 

O acesso à internet, seja em 
casa ou na escola, deve ser acom-
panhado de perto por adultos. E 
os adultos precisam ter conheci-
mento e discernimento para ava-
liar onde a criança pode navegar e 
onde não pode. Para o psicopeda-
gogo clínico e consultor educacio-
nal Nery Adamy Neto, é preciso 

que os adultos aprendam a tirar o 
máximo de proveito dos pontos 
positivos que a tecnologia oferece.

“A tecnologia é bastante atra-
tiva à nova geração. Celulares e 
tablets, por exemplo, estimulam 
habilidades específicas que po-
dem ser base para os processos 
de aprendizagem da criança, bem 
como auxiliam no desenvolvi-
mento do raciocínio, criatividades, 
dentre outras coisas. Não temos 
mais como voltar atrás na utili-
zação dessas tecnologias. Elas já 
fazem parte quase do ‘DNA’ das 
crianças. Fica difícil para os pais 
proibirem ou evitarem o uso des-
ses aparelhos”, destaca Nery. 

Se por um lado o mundo di-
gital ajuda no desenvolvimento de 
habilidades específicas, por outro, 
seu uso excessivo pode causar uma 
série de problemas de ordem emo-
cional e orgânica - dependência 
tecnológica, pouco sono devido ao 
uso excessivo, ansiedade, desinte-
resse escolar, entre outras coisas. 
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- Mau uso do tempo livre e distorção 
de hábitos de sono e alimentares;

- “Tecnoestresse” e riscos das 
multitarefas;

- sexualidade virtual;

- riscos de pornografia e pedofilia;

- cyberbullying e violência on-line;

- Acesso facilitado à ilegalidade e a 
crimes cibernéticos;

- confusão entre os mundos real e 
virtual, com danos mentais.

munDo DiGiTAL

Jogo que permite construir e 
administrar mundos virtuais, Mi-
necraft tornou-se o videogame 
de maior audiência no YouTube, 
onde há 42 milhões de vídeos li-
gados ao game. Nada disso é uma 
surpresa para os pais de meninos 
e meninas que se acostumaram a 
suplicar para que seus filhos dei-
xem o Minecraft para andar de 
bicicleta, jogar bola, ir para a praça 
ou fazer qualquer outra coisa além 
de passar horas assistindo a outras 
pessoas construírem mundos vir-
tuais pela internet.

Há centenas de canais no You-
Tube dedicados ao Minecraft, e 
outras centenas de canais dedica-
dos a outros jogos, como o Poké-
mon, por exemplo. Para alguns 
pais, esse vício parece ter se tor-
nado o centro da vida das crian-

ças, pois muitas ficam irritadas ou 
inquietas quando não estão assis-
tindo, se mostram displicentes em 
relação à escola e desinteressadas 

nas atividades do dia a dia em casa.
Estudiosos afirmam que o You-

Tube é a televisão da nova geração. 
É como as crianças se entretêm, 
aprendem e compartilham novas 
descobertas com os amigos. O psi-
copedagogo Nery Adamy explica 
que os jogos e videogames podem 
deixar as crianças obcecadas e as-
sisti-los no YouTube pode ser par-
te dessa obsessão. Mas, acrescenta 
que não acredita que isto seja um 
sinal de problema maior.

“Um fator mais importante é o 
tempo gasto com isso e os efeitos 
causados no humor e na saúde da 
criança”, afirma Nery. “É impor-
tante que pais ajudem seus filhos a 
aproveitar esse uso de forma sau-
dável, conversando com eles sobre 
como saber a hora de fazer inter-
valos e estabelecendo regras”.

pOr que crIanças passam hOras na 
Internet vendO Outras pessOas jOGandO?

Nery Adamy, psicopedagogo

sAIbA O QUANTO seU fILhO pODe esTAr 
vIcIADO eM ceLULAres e TAbLeTs

seGUrANçA: a criança começa a 
perder o contato com o mundo real.

reLevâNcIA: a vida virtual passa a ser 
mais importante. brincadeiras com os 
amigos e passeios em família não são 
mais atrativos.

TOLerâNcIA: sentir necessidade de 
estar conectado o tempo inteiro.

AbsTINêNcIA: se não estiver 
conectada, a criança fica ansiosa, 
inquieta, irritada, nervosa.

cONTATO sOcIAL: rendimento na 
escola diminui, não conversa com 
os familiares ou pessoas próximas, 
não tem interesse em ocupar o 
tempo de outra maneira. 
 

“JOGAr NO MUNDO 
vIrTUAL é MUITO 
bOM, brINcAr fOrA 
DO MUNDO vIrTUAL 
TAMbéM Deve ser 
e NãO pODe ser 
sUbsTITUíDO peLO 
vIrTUAL”

Nery ADAMy NeTO,
consultor educacional 

“

“O mundo digital é prazeroso 
e encantador. Mas, os pais preci-
sam acompanhar quanto tempo 
seus filhos passam dentro do uni-
verso virtual. Jogar no mundo vir-
tual é muito bom, brincar fora do 
mundo virtual também deve ser, e 
não pode ser substituído pelo vir-
tual. Jogar bola, esconde-esconde, 
tica-tica, assistir filmes, passear na 
praia ou parque, conversar com os 
amigos são atividades que fazem 
parte da construção do ‘EU’, um 
ser sociável e emocionalmente 
saudável”, explica. 

A era digital não tem mais vol-
ta e o mundo do cyberespaço só 
aumenta a velocidade e a tecnolo-
gia dos novos equipamentos com a 
transformação dos comportamen-
tos sociais e dos relacionamentos 
entre pessoas e empresas. Além 
dos riscos inerentes à nova tecno-
logia, e que também divide a po-
pulação mundial em alfabetizada 
ou analfabeta digital, existe uma 
nova geração digital que já nas-

ceu e cresceu com o computador 
em sua casa simplificando a vida 
e ajudando no cotidiano, inclusive 
da escola. 

Muitos aspectos são positivos 
e existem bastantes benefícios da 
ciência e tecnologia, da educação e 

informação, da cultura e das artes, e 
também de futuras oportunidades 
de desenvolvimento que foram sen-
do incorporadas às famílias. Mas, 
alguns riscos devem ser levados em 
consideração para que a tecnologia 
seja utilizada de forma saudável.
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ApLIcATIvOs e JOGOs 
recOMeNDADOs De AcOrDO 
cOM A fAIxA eTárIA

Whatsapp: Livre

facebook: 12 anos

Instagram: 12 anos

snapchat: 12 anos

youTube: 16 anos

pokémon Go: 10 anos

clash royale: 10 anos

Minecraft: 10 anos

vainglory: 10 anos

GTA: 12 anos

pou: Livre

zombie Tsunami: 10 anos

Minions paradise: Livre

Jetpack Joyride: 10 anos

Muitos pais ensinam os filhos 
a não conversarem com estranhos 
na rua e a não dizerem o nome 
nem o endereço onde moram. No 
entanto, em alguns casos, o mes-
mo cuidado não é tomado em re-
lação ao mundo virtual.

A psicóloga Cristiana Oli-
veira ressalta que a criança não 
pode ser “abandonada” no mundo 
virtual. “É muito importante que 
os pais, os professores, as pesso-
as que têm a guarda das crianças 
e dos adolescentes estejam mais 
envolvidas no sentido de não dei-
xarem essas crianças abandonadas 

no mundo virtual, que elas este-
jam sob supervisão”.

Determinar/combinar previa-
mente o tempo de acesso à internet 
é de suma importância para que o 
abandono não ocorra e não surja a 
famosa dependência. Muitas ve-
zes, esse instrumento acaba agindo 
como uma “baba” – toma o lugar de 
uma pessoa, já que as que estão ao 
redor da criança estão sempre mui-
to ocupadas e, por esse motivo, aca-
bam lançando mão da tecnologia 
para deixar a criança ocupada.

Segundo ela, as novas mídias 
sociais, como o Facebook e, mais 

crIanças nãO pOdem ser 
“abandOnadas” nO mundO vIrtual

recentemente, o Whatsapp, associa-
das ao aumento do número de apare-
lhos celulares com acesso à internet, 
potencializam as relações sociais, exi-
gindo uma maior atenção por parte 
dos pais ou responsáveis pelas crian-
ças e adolescentes.

Permitir que eles utilizem tablets 
e computadores com acesso à inter-
net sem supervisão aumenta o risco 
de que um adulto mal intencionado 
obtenha fotos e gravações e acabe 
compartilhando esse conteúdo na 
rede, diz a psicóloga.

“A escola tem um papel funda-
mental nesse processo de orientação 
quanto ao uso de aparelhos tecno-
lógicos e de aplicativos. A internet, 
por exemplo, deve ser usada na escola 
como um complemento pedagógico. 
Ao receber as orientações do que pode 
ou não acessar, a criança já vai se habi-
tuando com aquilo que é mais seguro 
para ela”, afirma Cristiana.

Além de zelar pela segurança da 
criança, pais e professores devem sa-
ber como funcionam os recursos que 
fornecem a ela. “É como um brinque-
do que você procura saber se é seguro, 
se está na idade adequada, lê as instru-
ções para explicar as regras. O mes-
mo acontece na internet. Precisamos 
aprender a utilizar as mídias sociais e 
aplicativos e ler os termos de uso an-
tes de permitir o acesso pela criança”, 
defende Cristiana Oliveira.

Ainda no campo da supervisão, 
muitos pais se questionam se é in-
vasão de privacidade olhar o que seu 
filho tem feito nas redes sociais. De-
pendendo da idade da criança/adoles-
cente, é importante ter esse controle e 
colocar isso como uma regra ao pre-
sentear o filho(a) com tal objeto.

Cristiana Oliveira, 
psicóloga
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EnTrEvisTA

em entrevista exclusiva
Gustavo borges 

Após deixar as piscinas, em 
2004, você lançou um projeto vol-
tado para academias e escolas, 
descrevendo, pedagogicamente, as 
práticas e técnicas de ensino da na-
tação. Qual a base da Metodologia 
Gustavo Borges?

Gustavo Borges – A metodo-
logia desenvolve tanto a parte pe-
dagógica quanto a parte comercial, 
de marketing e operacional do es-
tabelecimento credenciado, visando 
não somente a prática e técnica de 
ensino da natação, mas também a 
educação aquática continuada.

A base da Metodologia Gusta-
vo Borges é a natação formativa, ou 
seja, visamos o ensino da natação de 
forma divertida, prazerosa e eficiente 
sem fins competitivos. Pensando nis-
so, desenvolvemos a habilidade aquá-
tica dos nossos alunos utilizando o 
lúdico como estratégia principal.

Qual a diferença das aulas de 
natação convencionais para as au-
las de natação com a MGB?

GB – As aulas de natação com a 
MGB são desenvolvidas a partir de 
um calendário de objetivos semanais, 
o qual é aplicado pelos professores 
de acordo com o nível do aluno.

Os níveis são divididos por cores 
de toucas, levando-se em considera-
ção a faixa etária, grau de habilidade 
aquática e maturação motora.

A cada três meses os alunos são 
avaliados pelos professores e essas 
avaliações são entregues aos pais na 
semana demonstrativa, em que são 
convidados a assistir. De acordo com 
a pontuação do aluno na avaliação, 
ele passará para o nível seguinte mu-
dando a cor da touca, bem como os 

objetivos propostos para esse nível.
Neste formato, visamos a evolu-

ção contínua dos alunos, sempre res-
peitando a individualidade de cada 
um, promovendo, assim, a prática e 
a aprendizagem da natação de forma 
consistente e divertida.

Para muitas crianças – e inúme-
ros pais – é difícil perder o medo da 
água. Você passou por esse proble-
ma? Como acabar com esse medo?

GB - Nunca tive medo da água. 
Eu sempre fui assistido, aprendi a 
nadar muito cedo, com 4 a 5 anos de 
idade. Tinha piscina em casa, meus 
pais sempre tiveram preocupação 
com relação à segurança, mas nunca 
tive medo ou coisa do tipo. 

Normalmente, a criança não tem 
medo. Por não ter medo, ela pode 
cair na piscina, sofrer um trauma e aí 
sim passar a ter medo. Por causa dis-
so, as primeiras experiências aquá-
ticas precisam ser bastante guiadas, 
com profissionais adequados, para 
que a criança tenha uma relação com 
o meio aquático de maneira alegre, 
interessante e positiva. Se você já é 
um adulto que tem medo de água, 
existem trabalhos específicos que 
podem ser realizados de modo a aca-
bar com o trauma e aquilo que gera 
medo com o meio líquido. 

As habilidades aquáticas desen-
volvidas pelas crianças podem con-
tribuir com o rendimento escolar? 
Como era Gustavo Borges na escola?

GB - Os valores que a gente en-
contra dentro da piscina são funda-
mentais e complementares a tudo o 
que a gente faz na escola, na família, 
na sociedade e assim por diante. Eu 

era um bom aluno. Treinava, me dedi-
cava e tinha uma disciplina muito for-
te, porque no momento em que você 
tem que sair da escola e ir para o trei-
no o seu número de horas ao longo 
do dia fica limitado. Nesse número de 
horas, você se dedica ao que precisa. 

Além de ser um jovem e ter que 
aproveitar a infância/juventude, a 
criança tem que estudar e fazer os 
trabalhos que fez durante os treina-
mentos. Natação tem que ser diver-
tida e os valores que você aprende 
com certeza vêm para somar. 

O que um campeão olímpico te-
ria a dizer para crianças que sonham 
em seguir o caminho dos esportes?

GB - Eu acho que as crianças que 
querem chegar a algum lugar através 
do esporte têm que sonhar. Não po-
dem deixar de sonhar nunca, têm que 
fazer um trabalho muito focado nis-
so, nos objetivos, no que quer fazer, 
no que gosta. Sonho é fundamental. 
O segundo ponto é fazer bem feito. 
Tem que caprichar, buscar a exce-
lência, fazer o melhor todos os dias 
dentro de seus limites para poder de-
senvolver mais habilidades e técnica, 
independente se quer ir a uma olim-
píada ou não. Isso funciona não só no 
esporte, mas também na escola.

O terceiro ponto é colher os re-
sultados e vibrar com eles. Pode ser 
ao ganhar uma competição, uma me-
dalha, fazer um bom índice ou apren-
der os quatro nados e vibrar com essa 
conquista. A conquista tem que ser 
celebrada e a gente precisa trabalhar 
isso. A criança que quer crescer com 
o esporte, independente de qual seja, 
tem que sonhar, trabalhar com exce-
lência e celebrar resultados.

Com 2,03 metros de puro talen-
to, desenvoltura e simpatia, Gustavo 
França Borges, 42 anos, ex-nadador, 
é um dos maiores medalhistas bra-
sileiros: quatro medalhas olímpicas, 
19 em jogos pan-americanos e 31 
em Copas do Mundo. Sem falar nos 
quatro recordes mundiais que bateu 
dentro das piscinas, lhe rendendo 

um lugar no International Swim-
ming Hall of Fame na modalidade 
crawl, sua especialidade. 

Em 2004, nos Jogos Olímpicos 
de Atenas, na Grécia, ele se des-
pediu das piscinas. Logo depois, 
Gustavo Borges começa a se aven-
turar em outro ramo: no ensino da 
natação, projeto que surgiu como 

resultado da experiência de mais de 
20 anos nas piscinas. Com a Me-
todologia Gustavo Borges – MGB 
consolidada, ele já formou mais de 
500 mil crianças e adultos e chegou 
à Lápis de Cor para ampliar esse 
número.  Em visita à escola, Gusta-
vo concedeu uma entrevista exclu-
siva para a Revista Colorir. Confira!
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Quando a atividade física é 
tratada como brinquedo ou diver-
são, sem regras, há mais chances 
de conquistar a criança. Dados da 
Academia de Pediatria mostram 
que 75% das crianças obrigadas a 
praticar esportes de que não gostam 
deixam de praticá-los por volta dos 
quinze anos, com grandes chances 
de tornarem-se sedentárias.

Alguns pais que praticam deter-
minado esporte direcionam o filho 
para essa mesma modalidade, até de 
forma inconsciente. Se houver mui-
ta pressão e a criança não conseguir 
corresponder, o peso pode se tornar 
grande demais, com consequências 
negativas para o equilíbrio emocio-
nal e físico dela. Pais esportistas de-
vem usar o esporte para aumentar 
a convivência, estimular a atividade 
física regular e melhorar a qualidade 
de vida familiar.

Os esportes coletivos, como 
basquete, vôlei ou futebol, pro-
porcionam troca de experiências 
e ajudam a criança a se relacionar 
melhor com os outros. Os esportes 
individuais, judô, karatê ou ginástica 
rítmica, por exemplo, exigem bom 
autoconhecimento, atenção indi-
vidualizada e são bastante direcio-
nados para um objetivo a alcançar. 
Ambos os casos desenvolvem a co-
ordenação motora e permitem tra-
balhar todos os músculos do corpo.

“De fato, durante a infância, o 
ideal é que a criança tenha a pos-
sibilidade de experimentar diver-
sas modalidades de esportes. Do 
ponto de vista psicológico e social, 
isso geralmente torna a atividade 
física menos estressante e com-
petitiva. O ambiente fica mais 
saudável, e isso favorece a per-
manência da criança na prática 
esportiva”, conta Ariadna.

O poder transformador
do esporte

Todas as pessoas necessitam 
de atividades físicas para o seu de-
senvolvimento, tanto no aspecto 
biológico quanto para o conheci-
mento do corpo, para criar habi-
lidades de controle e coordenação, 
equilíbrio e harmonia, força e agi-
lidade em diferentes atividades. 
Com crianças, não é diferente. O 
desenvolvimento da criança é um 
processo contínuo e dinâmico e 
requer, além de tudo isso, muita 
afetividade, ludicidade, estímulo à 

inteligência e à socialização. 
Quando se pensa no universo 

infantil, a brincadeira é coisa séria. 
Pois é por meio de jogos, fantasias 
e, sobretudo, muita criatividade 
que as crianças se relacionam com 
o mundo. Por isso, durante a ini-
ciação esportiva, recomenda-se 
que as atividades sempre estimu-
lem a ludicidade dos pequenos. 

“Dos três aos dez anos de idade 
acontece o que chamamos de exer-
cícios de lazer, de recreação”, afirma 

a coordenadora de Esporte da Es-
cola Lápis de Cor, Ariadna Jácome. 

Segundo Ariadna, se a criança 
estiver com o acompanhamento 
pediátrico em dia, não há contrain-
dicações à prática de esportes nessa 
faixa etária. Justamente por se tra-
tar de uma atividade relacionada ao 
divertimento, não à competição. “O 
pediatra tem de explicar aos pais 
que a criança está ali para brincar, 
sociabilizar-se. Não está ali para 
obter resultados”, explica.

estimulado de forma lúdica, o esPorte desPerta 
interesse das crianças Para a qualidade de vida

Até os dez anos de idade, de 
acordo com especialistas, o foco 
deve ser na iniciação ao esporte. 
As atividades, então, são basea-
das em jogos e brincadeiras. Sob 
esse ponto de vista, vale mais 
para a garotada a diversão do que 
o aprendizado de determinadas 
técnicas esportivas. Assim, quan-
to mais divertido for o exercício, 
mais a criança vai aderir à práti-
ca. Ou seja, o objetivo é despertar 
nela o gosto pelo esporte por meio 
do prazer.

“Além do prazer pela atividade 
física, o esporte desenvolve outras 
situações positivas para a forma-
ção da personalidade da criança. 
Respeito e ética, por exemplo, são 
valores que as crianças desenvol-
vem através do esporte, apren-
dem a alcançar seus objetivos e a 
ter equilíbrio emocional”, destaca 
Ariadna Jácome. 

sem reGras

EsPorTE
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a aprender
Aprender

O mundo tem mudado em sua 
configuração e em seu ritmo de 
desenvolvimento. Dessa forma, o 
sistema educativo das escolas deve 
mudar a configuração do seu en-
sino, devendo estar voltado para a 
formação integral dos cidadãos, de 
modo que eles possam exercer de 
fato a cidadania. Isso leva os pro-
fissionais da educação a refletir so-
bre quais tipos de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessitam 
os estudantes para enfrentar um 
futuro incerto, complexo e que 
está sempre em mudança.

A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) destaca a 
importância do protagonismo de 

professores e estudantes na con-
cepção e implementação da pes-
quisa como princípio pedagógico; 
o trabalho das escolas como prin-
cípio educativo, atividade cogni-
tiva, afetiva e de comunicação; e a 
sustentabilidade como direito hu-
mano – pilares importantes para 
a concretização de um sistema de 
ensino de excelência. 

Para a efetivação dessas ideias, 
orienta-se a reflexão sobre a for-
mação continuada dos educadores 
e um currículo alicerçado na re-
solução de problemas como uma 
via para o estudante aprender e 
se desenvolver. Assessora pedagó-
gica na Escola Lápis de Cor, Ro-

zicleide Carvalho destaca, ainda, 
como abordagem importante na 
mudança da configuração escolar, 
a problematização como instru-
mento de incentivo à pesquisa, à 
curiosidade pelo inusitado e ao 
desenvolvimento do espírito in-
ventivo dos estudantes.

“A aprendizagem deve ser pen-
sada como processo de apropria-
ção significativa dos conhecimen-
tos, superando a aprendizagem 
limitada à memorização, enquan-
to a avaliação da aprendizagem, 
com diagnóstico preliminar, deve 
ser entendida como processo de 
caráter formativo, permanente e 
cumulativo”, destaca Rozicleide.

da formação do Pensamento científico à 
Personalidade integral dos estudantes

fOrmaçãO qualIfIcada
Há 26 anos em Natal, a Escola 

Lápis de Cor fomenta sua propos-
ta pedagógica no desenvolvimento 
do pensamento científico e na per-
sonalidade integral dos estudantes, 
cujo objetivo é prepará-los para 
perceber a realidade e nela saber 
intervir de forma consciente me-
diante o pensamento científico. 

Diversas são as estratégias 
teórico-metodológicas para apro-
priação da cultura no espaço Lápis 
de Cor. Dentre essas, os pressu-
postos da teoria Histórico-cultural 
de Vigotsky, da Dialética, da Reso-
lução de problemas; do Conflito cog-
nitivo segundo Piaget; da Peda-
gogia da pergunta de Paulo Freire; 
da Aprendizagem significativa de 
Ausubel; do Ensino por projetos; da 
Aprendizagem por pesquisa orienta-
da; da Metacognição, etc., são vias 
assumidas pela Escola para que os 
estudantes possam apropriar-se 
de novos conhecimentos (concei-
tos, ações/habilidades, hábitos e 
atitudes) permeados por valores, 
de modo que possam transferir 
esses saberes para o contexto real. 

“A proposta da Escola centra-se, 
principalmente, no desenvolvimen-
to do pensamento científico dos es-
tudantes e no aprender a aprender 
como constitutivos para o desenvol-
vimento integral da sua personali-
dade. Um dos caminhos trilhados 
pela Escola para alcançar tais exi-
gências consiste na formação con-
tínua e continuada dos professores. 
Compreende-se que essa deve ser 
uma atitude da Escola quando se 
pretende um ensino de qualidade”, 
afirma a Assessora Pedagógica. 

A formação dos professores na Escola Lápis de Cor é realizada 
dentro e fora do espaço escolar, mediante diferentes atividades com 
oportunidade em eventos nacionais e internacionais; acompanha-
mento por assessores e coordenadores na própria Escola; palestras, 
oficinas, minicursos e ciclos de aprendizagem na forma de mesa 
redonda, onde os próprios professores apresentam seus trabalhos 
de sala de aula com base em teóricos adotados pela instituição. 

“A dita formação no espaço escolar ocorre mediante diagnós-
ticos que são realizados no fazer pedagógico dos professores. Os 
temas da formação são estabelecidos a partir das necessidades for-
mativas dos professores que emergem em seu cotidiano de sala de 
aula, cujos temas se expressam de acordo com os desafios que são 
impostos à sociedade do século XXI”, explica Rozicleide Carvalho.

Uma vez diagnosticadas as necessidades formativas dos profes-
sores para ensinar no contexto da Escola Lápis de Cor, iniciam-se 
os estudos e acompanhamentos junto aos professores para que eles 
possam elaborar os projetos que serão desenvolvidos a partir de um 
tema integrador que se articula ao currículo da Escola.

Os estudantes são avaliados considerando os conteúdos de 
aprendizagem: conceitual, procedimental e atitudinal. Esses se or-
ganizam qualitativamente mediante um documento denominado 
de parâmetros, onde os conteúdos são estabelecidos em unidade 
(conceito/habilidade/atitude). Essa avaliação qualitativa acompa-
nha a avaliação quantitativa no Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
Na Educação Infantil, o processo é o mesmo, porém, os estudantes 
são avaliados considerando apenas tais parâmetros, cujo resultado é 
expresso em um relatório individual de cada estudante.

avalIaçãO
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1 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Este exame avalia, mediante provas escritas, estudantes com 15 anos de idade, de vários países. 

A Importância do 
pensamento científico
na Sociedade do Século XXI

O pensamento científico é aquele que exige do indi-
víduo competência científica para resolver os desafios que 
são impostos no seu cotidiano, o que implica ter a capaci-
dade de se envolver com questões relacionadas com a ci-
ência e com a ideia da ciência, como um cidadão reflexivo, 
cujo discurso está fundamentado na ciência e tecnologia, 
o que exige saber explicar fenômenos cientificamente; 
avaliar e planejar investigações científicas; interpretar da-
dos e evidências cientificamente (PISA, 2015, p. 7).

O contexto mundial do século XXI nos impõe com-
plexos dilemas que geram na humanidade necessidades 
que a “obriga” dirigir-se para supri-las. Dessa forma, emer-
gem motivos e objetivos que a mobiliza para tomar deci-
sões, no sentido de melhorar sua qualidade de vida. Uma 
das indigências que aponta para a solução desses dilemas 
é o desenvolvimento do pensamento científico, portanto, 
apropriação de conceitos e procedimentos da ciência para 
colocar esses saberes em ação. Essa proposição torna-se 
relevante visto que a humanidade se vê diante de comple-
xas situações desafiadoras no fornecimento suficiente de 
água e alimentos, controle de doenças, geração de energia e 
adaptação às alterações climáticas (UNITED NATIONS 
ENVIRONMENT PROGRAMME, 2012).

De acordo com o texto do PISA1, saber lidar com to-
dos esses desafios exigirá uma importante contribuição 
da ciência e tecnologia (ORGANIZAÇÃO DE COO-
PERAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO, 2015). Como ressalta a Comissão Europeia, 
as soluções para os dilemas políticos e éticos que envol-
vem ciência e tecnologia “não podem ser objeto de debate 
informado, a menos que os jovens possuam certo conhe-

cimento científico” (COMISSÃO EUROPEIA, 1995, p. 
28). As sociedades determinarão, portanto, um perfil de 
sujeitos competentes, em relação aos aspectos cognosciti-
vo e afetivo para planejar estratégias viáveis para resolver 
esses dilemas; identificar situações-problema; formular 
problemas e hipóteses; saber operar com variáveis; inter-
pretar e explicar a realidade, de modo que possam opinar 
nas pesquisas com competência.

A apropriação desses conhecimentos permitirá o de-
senvolvimento da criatividade e da inovação científico-
-tecnológica, essenciais para atender aos dilemas econômi-
cos, sociais, políticos e ambientais que o mundo enfrenta. 
Segundo o documento PISA de 2015, para colaborar com 
a sociedade, os cientistas também necessitarão tanto ter 
o conhecimento sobre ciência quanto ser cientificamente 
letrados, com uma profunda compreensão da natureza da 
ciência, suas limitações e as consequências da sua aplicação 
(ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2015). 

Esses desafios impostos à sociedade do conheci-
mento têm se sobressaído nas salas de aula, impulsio-
nando mudanças, o que têm gerado necessidades na 
profissão de professor, levando-o a refletir a respeito 
dos conhecimentos que deve assimilar para ensinar às 
crianças e aos jovens desse século. Quando se veem 
diante da contradição em relação à orientação que é 
dada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (DCNEM), quando expressa que é constitutivo 
da profissão desse profissional ser proficiente tanto na 
linguagem da ciência como na língua materna para atu-
ar na docência, o que na maioria das vezes, os mesmos 
ainda não o são (BRASIL, 2012). A compreensão da 
ciência, nesse século, pelos seres humanos, é uma condi-
ção necessária para o exercício consciente da cidadania. 
Hodson (1992a) destaca três aspectos ou componentes 
principais da educação em ciências: aprender ciências; 

aprender sobre a ciência e fazer ciências. 
Um dos objetivos principais da educação científica é 

que os sujeitos assimilem conhecimentos da ciência e de-
senvolvam habilidades e atitudes como aquelas que fazem 
parte do cotidiano do trabalho dos cientistas (DRIVER, 
1989), uma vez que permitem o desenvolvimento do pen-
samento científico. Desde diferentes perspectivas, orienta-
-se que o ensino em ciências ofereça aos seres humanos 
oportunidades de aprender acerca da natureza da ciência 
como uma atividade intelectual que inclua generalizações e 
incremento dos distintos campos do conhecimento.

A educação científica é sumariamente uma via rele-
vante para refletir criticamente sobre os problemas que 
afetam o mundo atual, visto que, a humanidade enfren-
ta, também, grandes desafios no controle de doenças 
como a dengue, a tuberculose, a hanseníase, a zika vírus, 
a microcefalia, a chikungunya, a leptospirose, a leishma-
niose, a raiva silvestre (transmitidas por raposas, morce-
gos etc.), a raiva urbana (transmitida por cães e gatos); 
a febre amarela, desastres ambientais, etc. Essa diver-
sidade de situações evidencia-se, entretanto, nos níveis 
locais, nacional e internacional, as quais os cidadãos são 
confrontados e é exigida deles uma tomada de decisão 
sobre práticas que estão relacionadas diretamente a sua 
própria saúde, dentre outras esferas, como o acesso aos 
materiais e a novas tecnologias. Sendo assim, torna-se 
imprescindível o desenvolvimento do pensamento cien-
tífico para enfrentar tais situações de modo proficiente.

REFERêNCIAS
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Brasília, DF, 2012.  

DRIVER, R. Students conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, v. 
11, n. 5, p. 481-490, 1989. 

HODSON, D. Assessment of practical work-some considerations in philosophy of science. Science & Education, 
v. 1, p. 115-144, 1992a.

ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. PISA 2015: Pro-
grama Internacional de Avaliação de Alunos: matriz de avaliação de ciências: resumo do documento: PISA 2015. 
Tradução Lenice Medeiros. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/marcos_refe-
renciais/2015/matriz_de_ciencias_PISA_2015.pdf>. Acesso em: 10 set. 2015.



31

rACioCínio LóGiCo

30

Diante de uma situação edu-
cacional, a qual os alunos demons-
tram dificuldades em interpretar e 
assimilar os conteúdos, elevando o 
índice de notas baixas, recupera-
ções e repetências, novas medidas 
metodológicas foram criadas. O ra-
ciocínio lógico está ligado a concei-

tos capazes de organizar e clarear 
as situações cotidianas, preparando 
crianças e jovens para circunstân-
cias mais complexas. 

A utilização do raciocínio ló-
gico na formação educacional 
promove o desenvolvimento da 
capacidade crítica e o senso argu-

mentativo nas pessoas. E é com essa 
característica que a Escola Lápis de 
Cor desenvolve alunos capazes de 
criar, interpretar, responder e expli-
car situações-problema envolvendo 
a matemática. A utilização desse 
recurso metodológico influi em re-
sultados positivos, contribuindo em 

três aspectos básicos: ler, escrever e 
resolver problemas.

“O pensamento lógico é um 
processo de estruturação do pen-
samento de acordo com as nor-
mas da lógica, que permite chegar 
a uma determinada conclusão ou 
resolução de problemas. A pro-
posta da matemática na Lápis de 
Cor é educar as crianças matema-
ticamente, dando a oportunidade 
para que elas raciocinem, descu-
bram e interajam criticamente 
com os colegas e professores, ti-
rando o mito de que a matemá-
tica é difícil e sem grandes atrati-
vos”, explica Luís Carlos Castro, 
professor e assessor pedagógico 
da Escola Lápis de Cor. 

As ideias matemáticas que as 
crianças constroem na Educação 

Infantil serão de grande impor-
tância em toda a sua vida escolar e 
cotidiana. Segundo comenta o pro-
fessor, uma proposta de trabalho 
com a matemática deve encorajar 
o pensamento lógico-matemático 
nas crianças, fazendo uma relação 
lógica delas com o meio. 

“Com base nessa proposta, 
é que buscamos promover aulas 
mais significativas para os nossos 
alunos, aulas essas que estejam 
dentro de um contexto social, para 
que eles adquiram habilidades que 
serão aplicadas futuramente, como 
o próprio raciocínio lógico”, des-
taca. Para que os alunos desenvol-
vam as habilidades nessa área do 
conhecimento, a Escola introduz 
atividades lúdicas nas aulas de 
matemática, de modo que os jo-

gos, as músicas, desafios e a pró-
pria curiosidade da criança sejam 
facilitadores da aprendizagem.

Para Luís Carlos, o pensamen-
to lógico-matemático contribui 
para o desenvolvimento e a for-
mação do aluno, para que ele seja 
um sujeito capaz de raciocinar em 
qualquer situação com espírito 
crítico e flexível, com objetividade 
e coerência de pensamento, como 
também, desenvolve o autoconhe-
cimento e autoestima.

“Ao desenvolver um pensa-
mento lógico-matemático, o aluno 
amplia competências e habilidades 
que passam a vencer os bloqueios 
ocorridos diante das atividades de 
matemática, que antes, para ele, era 
quase impossível de resolvê-las”, 
afirma o professor.

e raciocinando
pensando
como o Pensamento lógico-matemático influencia 
no desenvolvimento escolar das crianças 

Luis Carlos Castro, professor 
especialista em Matemática. 
Assessor da Escola Lápis de Cor
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dois idiomas
Uma escola,

Na hora de definir uma escola 
para seus filhos, pais e responsáveis 
procuram diferenciais que ajudem 
as crianças a se prepararem para 
o futuro. As escolas que têm um 
currículo diversificado atraem mais 
atenção, como as que oferecem 
ensino bilíngue. Atuando há 26 
anos no mercado educacional de 
Natal, a Escola Lápis de Cor está 
em constante inovação pedagógica, 

buscando oferecer o melhor ensino 
para seus alunos. Há 10 anos a Es-
cola inovou e tornou-se a primeira 
escola da capital potiguar a oferecer 
um programa bilíngue (português/
inglês) para alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. 

Com o desempenho do traba-
lho, os profissionais envolvidos e 
os resultados alcançados, a Lápis 
de Cor tornou-se referência no 

ensino bilíngue em todo o país. 
Para que os alunos alcancem o 
objetivo de se tornarem bilíngues, 
a Escola trabalha várias horas de 
exposição criteriosa ao idioma 
inglês, diariamente, por meio de 
uma metodologia eficaz com foco 
em cinco fundamentos essenciais 
para o aprendizado da criança: in-
terdisciplinaridade, eficácia, co-
municação, gramática e leitura.

escola bilíngue e de temPo integral, láPis de cor é 
referência no segmento educacional do brasil

Por trabalhar a língua associa-
da aos conteúdos curriculares e 
por ter uma filosofia de trabalho 
semelhante à da Escola Lápis de 
Cor, o Systemic Bilingual, primei-
ro programa de ensino bilíngue do 
Brasil, que hoje está presente em 
35 escolas e conta com mais de 7 
mil alunos no País, teve sua meto-
dologia adotada pela Escola. 

“O conteúdo do programa Sys-
temic é muito atrativo para as crian-
ças, principalmente devido à valo-
rização do lúdico. Por isso, há 10 
anos o ensino bilíngue vem sendo 
um sucesso na Escola, contribuindo 
ainda mais para a preparação e edu-
cação dos nossos alunos”, comenta 
Cláudia Brady Luna, coordenadora 
bilíngue da Escola Lápis de Cor.

De 2010 até hoje, a Escola Lá-
pis de Cor já formou cerca de 100 
alunos bilíngues, com uma média 
de 95% de aproveitamento dos es-
tudantes que concluíram o Ensi-

no Fundamental. Dos alunos que 
realizaram o exame de certifica-
ção internacional Cambridge, em 
2015, 50% alcançou a pontuação 
mais alta na prova.

Os alunos da Escola participam 
do programa de ensino bilíngue, que 
utiliza a interdisciplinaridade como 
base, com diversos tópicos que abor-

dam assuntos dentro da matemática, 
ciências, história, geografia, arte, culi-
nária e educação física. A eficácia do 
método se dá pela maneira como o 
conteúdo das disciplinas escolares é 
integrado à língua estrangeira, per-
mitindo que o aluno construa natu-
ralmente a sua própria linguagem até 
atingir a fluência.

Fundada em 2002 por acadê-
micas em educação brasileira, o 
Systemic é uma empresa pioneira 
no ensino bilíngue no país. Seu 
programa Systemic Bilingual, am-
plamente testado e com resultados 
garantidos, integra o conteúdo das 
matérias escolares à língua inglesa, 
permitindo que o aluno alcance 
naturalmente a fluência no idioma 
por meio de um sistema de ensino 
bem estruturado e acompanhado 
de uma metodologia comprovada-
mente eficaz.

sObre O systemIc

Pedro Henrique, André Henrique e Sofia Coriolano, alunos 
destaque no teste de Cambridge em 2015

Cláudia Brady Luna, especialista em Neuro-
pedagogia; Pedagoga da Escola Lápis de Cor; 
Coordenadora Bilíngue 
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Crianças usando a tecnologia para aprender: 
cenário possível?

Foi-se o tempo em que livro, cader-
no, lápis e borracha eram as únicas fer-
ramentas usadas para estudar em casa 
e realizar as tarefas. Hoje, outras ferra-
mentas entraram no mundo da educa-
ção e as crianças têm tido cada vez mais 
acesso a elas. Tablets e smartphones, 
criados originalmente para entreteni-
mento e comunicação, têm se tornado 
grandes aliados no processo de ensino e 
aprendizagem das crianças atualmente. 
Entretanto, não é fácil conciliar em um 
mesmo equipamento entretenimento e 
estudo. Admitamos, as crianças tendem 
a optar pelo entretenimento. Então, para 
poder “competir” com o entretenimento, 
não podemos usar a tecnologia de forma 
mais tradicional, como usamos o caderno 
e o lápis, por exemplo. Na hora de optar 
pela tecnologia, devemos usar estratégias 
lúdicas que ofereçam às crianças algo es-
timulante, dinâmico e atrativo. 

Vários aplicativos têm surgido nas 
principais plataformas de tablets e smar-
tphones (Android e iOS) propondo aliar 
entretenimento ao estudo. Dessa forma, 
o momento de aprender se torna tão 
prazeroso para a criança como um jogo.  

Na verdade, esses aplicativos geral-
mente imitam os jogos. Eles trabalham o 
conteúdo com objetivos a serem atingidos, 
desafios, placares e pontuações, recompen-
sas e fases a serem vencidas. Dessa forma, 
assim como um jogo, a criança passa a ad-
quirir conhecimentos com prazer; são mo-
tivadas e estimuladas a continuar. 

Na Escola Lápis de 
Cor, alguns desses aplica-
tivos são usados para apri-
morar o processo de ensino 
e aprendizagem das crian-
ças durante as aulas. Um 
exemplo é o jogo “Zeus vs 
Monsters”, disponível para Android. O objetivo do jogo é evi-
tar que os soldados romanos cheguem até Zeus. Mas, para 
detê-los, é necessário resolver problemas de aritmética. Os 
níveis de dificuldade dos problemas podem ser ajustados de 
acordo com o nível da criança.

Para crianças na fase 
de alfabetização, há vários 
aplicativos que trabalham 
as habilidades de leitu-
ra, escrita e identificação. 
Uma ótima escolha para 
trabalhar essas habilidades 
em inglês é o aplicativo “English Games for Kids” disponível 
para Android.

Para crianças de 2 anos, 
uma boa opção para traba-
lhar as habilidades motoras 
e visuais são os jogos de 
quebra-cabeças. Uma boa 
pedida é o jogo “Animal 
Puzzle for Toddlers”, dispo-
nível para dispositivos iOS. 

 
Esses são apenas alguns exemplos de aplicativos que podem 

ser usados. Há inúmeras opções para trabalhar outras áreas do 
conhecimento e desenvolver outras habilidades. 

Por hoje é só! Até a próxima e Have fun!
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