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FALA CRIATIVA: AGORA DIGITAL

DEPOIMENTO ALUNA MARIANA

Neste mês de dezembro, a Escola Criativa completa 30 anos. Estamos em festa e queremos 
comemorar com vocês, pais, alunos, professores e todos que acreditam na proposta pedagógica 
dessa escola. 

Em 1995, a então professora Mariza Brito, hoje atual diretora desta instituição, teve a ideia de 
organizar um jornal de forma bastante rústica com a turma do quinto ano (quarta série naquela 
época). Uma forma criativa de estimular a leitura, a escrita e o senso crítico dos alunos em sala de 
aula.  

Juntamente com seus alunos, as notícias eram datilografadas pela professora e coladas na folha 
A4, que seria a página do jornal. Assim, com poucos recursos e utilizando apenas uma máquina 
de datilografar, nasceu a primeira versão do Jornal Fala Criativa. O sucesso foi tão grande que 

foram realizadas duas edições naquele ano (1º e 2º semestre). 

Nos anos seguintes, o jornal passou a ser impresso, já utilizando os recursos e a padronização de um jornal circular. 

Após 23 anos, desde a primeira edição do Jornal Fala Criativa, muitas coisas mudaram. As novas tecnologias avançaram, o 
nosso senso crítico evoluiu e precisamos acompanhar as novas tendências. Pensando nisso, colocamos em prática as 
responsabilidades sociais e ambientais, compartilhadas com nossos alunos, que condiz com o princípio da educação 
ecológica e o resgate da cidadania. 

A turma do 5º ano, juntamente com a professora Lourdes, desenvolveu a 26ª edição do Jornal Fala Criativa, totalmente 
digital e disponível na seguinte plataforma: www.criativauberaba.com.br, podendo ser acessada de qualquer lugar e em 
qualquer horário. 

Pequenas atitudes fazem grandes diferenças. Pautados na 
sustentabilidade, evitaremos o desperdício de papel para a confecção do 
jornal e assim contribuiremos para um ambiente mais limpo. 

Juntos começamos uma nova história, porque ser criativo tambem é ser 
digital.

Uma excelente leitura!

Com Carinho,

Lourdes Pereira de Amorim

Fala

Como aluna da Escola Criativa há 8 anos, tenho propriedade para falar que essa escola nos 
educa para a vida. É impossível contar quantas vezes eu refleti sobre algo que aconteceu, 
instruída pelos meus antigos e novos professores. Reflexões que atualmente eu vejo como 
essenciais nos momentos da minha vida, principalmente quando confundi valores e vícios.

Já ouvi algumas pessoas dizerem que a Criativa torna possíveis os momentos em que o 
aprendizado e o lazer caminham juntos, coisas que outras escolas não pensam ou nem ligam, 
ignorando vários fatores que levam jovens e crianças a ficarem confusos. Fatores aos quais a 
Criativa se dedicou e ainda se dedica, um tempo especial para mostrar apoio em momentos 
turbulentos.

Desde que eu cheguei na escola, tenho recebido um carinho muito grande por parte dos funcionários e colaboradores. Nesses 
8 anos, nunca vi a Criativa “impedir” algum aluno de avançar rumo aos seus objetivos. Nessa escola, todos são acolhidos e 
respeitados, fato que é louvável.

Eu, Mariana Gaydeczka, agradeço do fundo do meu coração à Escola Criativa de Uberaba por me proporcionar experiências e 
vivências verdadeiramente intensas e únicas aos olhos de uma eterna criança.

Mariana Gaydeczka Karwoski, 8º ano – Outubro de 2018.

LINHA DO 

TEMPO DO JORNAL

FALA CRIATIVA

1996: Conhecimento – 
via de mão dupla: Em 
1994, a Escola Criativa em 
parceria com a Empresa Vale 
d o  R i o  G r a n d e 
Reflorestamento – S/A 
assume o compromisso da 
implantação e assessoria da 
Escola Rural São Bento, 
c on s t r u í d a  den t r o  da 
Fazenda do Vale, município 
de Catalão-GO.

1997: os dois lados da 
moeda: Os alunos da 4ª 
série da Escola Criativa 
desenvolveram o projeto – 
estudo: Os “sem terra”, um 
conflito social que muito 
sensibilizou e dividiu a 
opinião pública.

1998: no dia 19 de maio, 
vivemos a alegria de criar e 
fazer juntos!
Aconteceu a 1ª ludoteca do 
ano, programada por Eliete, 
Aninha e Maria Angélica.

1999: o grupo de teatro 
Trupe Criativa, uma das 
m a i o r e s  e x p r e s s õ e s 
artísticas da escola, dirigido 
pelo professor Miguel Jacob 
Neto.

2000: Viagem ecológica: 
A turma da 4ª série da 
Escola Criativa partiu no 
último dia 6 de outubro 
rumo ao “Acampamento da 
Toca do Lobo”, localizado no 
município de Franca.

2001: A turma da 4ª série 
foi incumbida a trazer 
algumas músicas para o 
jornal e para a escola. O 
g r u p o  d e  j o v e n s , 
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“jornalistas” organizou no 
d i a  2 2  d e  m a i o  u m a 
apresentação musical no 
pátio da escola durante o 
intervalo das aulas. Durante 
aproximadamente meia 
hora, alunos de todas as 
séries acompanharam e 
p a r t i c i p a r a m  d a s 
apresentações.

2002: Tema do Jornal Fala 
Criativa: alimentação e 
saúde.

2003: Viagem da 4ª 
série: Os alunos da quarta 
série da Escola Criativa 
fazem uma viagem de 
confraternização no final do 
a n o ,  p a ra  o  S í t i o  d o 
Carroção, graças ao trabalho 
q u e  r e a l i z a m , 
movimentando a cantina da 
escola contando com a 
contribuição dos pais.

2004: Viagem a Ouro 
Preto: No dia 10 de maio de 
2004, as turmas as turmas 
do 6º a 8º série fizeram uma 
viagem de estudo e Lazer à 
cidade de Ouro Preto-MG.

2005: Luz, Câmera, Ação. 
A professora de português e 
l iteratura, Maria Cléria 
Fernandes, juntamente com 
o grêmio estudantil, lançou 
um desafio aos alunos da 5ª 
e 8ª série, o 1º FECIC – 
Festival Cinematográfico da 
Criativa.

2006: Projeto Plantas, 
realizado pela educadora 
E l ie te  Mar ia  da S i lva, 
educadora da Educação 
Infantil. 

2007: No dia 01/10/07, os 
alunos de 4ª a 8ª série 
realizaram uma feira de 
ciências. Um dos temas que 
se destacou, pela sua 
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De 1994 a 2018 - uma trajetória 
de descobertas, alegrias e realizações...

Ao ser convidada para relatar uma experiência marcante da minha história 
profissional na Escola Criativa, pude viajar em uma máquina do tempo e rever todos 
os primeiros alunos que participaram de nossos projetos. A satisfação de cada um em 
suas conquistas e principalmente a minha, ao vê-los amadurecendo e buscando novos 
caminhos, encheu-me o peito de alegria!       

Dentre os vários projetos realizados, alguns se destacam pela magnitude e 
envolvimento dos alunos e de suas famílias. Lembro-me de um, em torno de 1996, 
com a turma da 3ª série. Naquela época, os alunos já estavam preocupados com o 
meio-ambiente, questionando o excesso de lixo e para onde ele era destinado. 
Iniciamos as pesquisas sobre a reciclagem, que ainda “engatinhavam” no Brasil e 
principalmente em Uberaba. Reunimo-nos com a diretora da escola que, na época, 
era a Maria Inês, sobre a possibilidade de implantar ali a coleta seletiva. Após estudos 
de para onde encaminhar o material (primeiramente as latas de alumínio), 
implantamos o projeto que, anos mais tarde, tomou uma projeção maior em parceria 
com a Coca-Cola: o Reciclou-Ganhou!

Outro projeto marcante foi “MST: Os dois lados da moeda” com alunos da quarta série em meados dos anos 2000. O 
Movimento dos Sem Terra estava crescendo politicamente e a turma questionou a sua validade. Iniciamos então uma 
pesquisa e ouvimos pais fazendeiros que tiveram contato com esse grupo, relatando a sua experiência. Entrevistamos 
integrantes do movimento que, por coincidência, passaram em Uberaba numa marcha de São Paulo a Brasília (onde fariam 
uma manifestação). A culminância do projeto foi um julgamento com alunos representando um tribunal. Tivemos advogados 
de defesa, de acusação, juiz, tudo supervisionado por pais advogados. A sentença final, determinada pelo “juiz”, foi que o 
movimento apresentava aspectos positivos, como o direito à terra para trabalhar. Já como aspecto negativo, chegou-se à 
conclusão de que eram ruins as invasões nas propriedades rurais. Portanto, toda moeda tinha dois lados.

Sandra Kofes Marques

Educadora - 4º ano do Ensino Fundamental I

Fala

Entrevista com a diretora Mariza

1 - Quais foram as fundadoras da Escola Criativa?

2 - Há quanto anos você é diretora da Escola Criativa?

3 - De onde surgiu o nome Criativa e a ideia de fundar uma escola?

4 - Já trabalhou em outra escola? Qual cargo ocupou?

5 - O que acha fundamental para dirigir uma escola?

6 - Como avalia a Escola Criativa hoje?

7 - Qual a sua formação?

Boa tarde, alunos do 5º ano!

As cinco fundadoras da Escola Criativa, há 30 anos, foram as educadoras Márcia, Raquel, Martha, Maria Emília e Luciana. E a 
escolha do nome Escola Criativa se deu pela palavra CRIAR. 

Criar significa ser autor e o diferencial nosso é o ato de criar. O desejo das cinco educadoras era desenvolver a Criatividade. 

Eu, Mariza, atual diretora da escola, acreditando nesse conceito de CRIAR, conclui meu curso de Graduação em Pedagogia na 
FIUBE (Faculdades Integradas de Uberaba), hoje UNIUBE, com 21 anos. Fiz meu mestrado na UNIFRAN aos 23.

Iniciei minha vida profissional na rede estadual, na Escola Estadual Coronel Oscar de Castro, com a turma da 2ª série ( hoje 
3º ano) na minha cidade natal – Pirajuba/MG.  Ao mesmo tempo, lecionava para o curso de Magistério na rede municipal de 
ensino. Passei no concurso público e permaneci na rede estadual até o ano de 1992.

Alunos: Lucas Simões, Felipe Leal, Felipe Pontes e Pedro Abreu
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Em 1993, participei de um processo seletivo para trabalhar com o 5º ano, aqui na Escola Criativa. Estive alguns anos como 
professora e foi com uma dessas turmas que fundamos o Jornal Fala Criativa. Acho sensacional ver a evolução dele, chegando 
com a turma de vocês, em 2018, ao Jornal Digital - ano em que a Criativa completa 30 anos. Estamos na era da tecnologia e 
temos que acompanhá-la.

Depois de passar pela experiência de professora do 5º ano, assumi a direção do Colégio Ricardo Misson (escola de aplicação 
da UNIUBE) onde a Escola Criativa dava assessoria até o ano de 1997. A partir daí, assumi a direção da Criativa onde estou há 
20 anos.

Sobre a ideia de fundar essa escola, quero deixar aqui a fala de uma das fundadoras:

 "Reporto-me ao poeta e fabulista francês Jean de La Fontaine para apresentar o nascimento da Escola 
Criativa: 'Se quiser falar ao coração dos homens há que se contar uma história. Dessas onde não faltem animais, 
ou deuses e muita fantasia. Porque é assim - suave e docemente que se despertam consciências. '

 Despertar! Essa era a intenção de cinco educadoras que, em 1988, inauguraram a Escola Criativa de Uberaba. 
Muito além de ser uma escola DE CRIANÇAS, a Criativa nasceu do desejo de construir uma escola PARA CRIANÇAS, 
valorizando e garantindo o que é de direito (mas nem sempre de fato): ser criança. 

 Há 30 anos, observávamos a infância ser considerada como fase de preparação para a vida adulta e a criança 
vista como um ser que será. Discordando dessa concepção, sonhamos e criamos uma escola onde a infância 
pudesse ser concebida como um momento de vital importância e a criança encarada como ser que já é e não como 
alguém que será. Seres de pouca idade, mas capazes de pensar, criar, expressar-se e produzir cultura.

 Assim, inauguramos, em 3 de dezembro de 1988, a nossa escola com três turmas de Educação Infantil e uma 
turma de primeira série com implantação gradativa das demais séries. Hoje a escola atende crianças de um ano e 
meio até o nono ano do Ensino Fundamental II.

 A primeira sede situava-se na rua Senador Pena e, posteriormente, passou para a rua São Sebastião. Em 
seguida, foi para a antiga FISTA, até chegar à sua sede própria na avenida Dona Maria Santana Borges. 

 Então, 30 anos se passaram. Muitas mudanças temos observado, mas algo não mudou: a infância é um direito 
das crianças e a escola um espaço para aprender em interação. Espaço para concordar, discordar, partilhar ideias, 
construir saberes e se perceber como pessoas originais. Aprende-se isso, a princípio, brincando com areia e água. 
Mais tarde, com tesoura e papel, depois com letras e números até poder ir muito além da sala de aula! "

Maria Emília

Sobre completar 30 anos, só tenho a agradecer às cinco educadoras sonhadoras, a todos que acreditaram e que ainda 
acreditam em nossa proposta, tornando-se nossos parceiros, e a toda a equipe dedicada que trabalha conosco e faz essa 
escola ir MUITO ALÉM DA SALA DE AULA.

Mariza.

Reencontro

A risonha, o gente boa, a feliz, o esquecido, a 
companheira, o tanto faz, o grudento, a 
discreta, o teimoso, o nervosinho. Todos hoje se 
transformaram na médica, no administrador, no 
engenheiro, na professora, no advogado, no 
contador, na arquiteta, no ator. Os sentimentos, 
as habilidades e as expressões individuais 
foram trabalhados com muito zelo durante toda 
a nossa infância e adolescência, de modo a nos 
transformar em cidadãos críticos, responsáveis e atuantes na sociedade! 

No dia 12 de Outubro de 2018, nós, estudantes da turma da 8ª série de 2008, (re)encontramo-nos na escola 
para uma manhã recheada de lembranças e gratidão. Relembramos momentos bons, momentos difíceis, mas de 
muita aprendizagem! No depoimento de cada um, ficava nítido o carinho e reconhecimento que temos por todos 
esses anos de Criativa! Depois de nos arriscarmos em uma “queimada xadrez”, motivados novamente pela nossa 
amada Rubi, percebemos que o corpo de criança já se foi, mas na alma a infância permanece! Como foi bom ver o 
adulto em que cada criança se transformou! 

Eu, ex-aluna e agora professora de Filosofia da Escola Criativa, em nome da nossa turma, só tenho a agradecer a 
cada professora que partilhou esse momento com a gente, Ana Lídia, Sirlene, Rubi e Maria Inês, mas também 
agradeço a todos os professores que fizeram parte da nossa jornada na Criativa! 

Carolina Cunha Manhezzo
Ex- Aluna, Professora de Filosofia do 5º Ano 
e Auxiliar de classe da Educação Infantil

i m p o r t â n c i a ,  f o i  a 
apresentação dos alunos: 
Pedro Fernando, Arthur 
Fre i tas,  F láv io  e  João 
Matheus que abordaram a 
doação de órgãos e tecidos.   

2008: Uberaba foi palco de 
uma grande atração infanto-
juvenil, "O Mágico de Oz". 
No dia 12 de setembro de 
2008, alunos da Escola 
Criativa assistiram a um 
evento encantador, a peça 
“O mágico de OZ”, narrando 
a história de Dorothy, do 
Espantalho, do Homem de 
Lata e o Leão.

2009: Os alunos do 5º ano 
tiveram a oportunidade de 
conhecer Dom Quixote 
através da literatura, do 
teatro e do filme. Cada 
história representada com 
um gênero diferente.

2010: Criação da Rádio 
Criativa Mirim. “Quem não 
se comunica, se estrumbica!
(Chacrinha)

2011: Os alunos do 5º ano 
da  esco la  Cr ia t i va  de 
Uberaba visitaram o jornal 
da Manhã e também a sua 
g ráfica ,  no  d ia  1º  de 
setembro.

2012: No dia 27 de agosto 
de 2012, foi realizado um 
Júri Simulado com a turma 
do 5º ano da Escola Criativa 
de Uberaba. O tema foi a 
influência da televisão na 
sociedade.

2013: a professora Sandra 
Kofes Marques inovou o 
projeto l i terár io.  Para 
comemorar o Dia Nacional 
do Livro Infantil (18/04), as 
turmas da professora Estela 
(Educação Infantil) ao 5º 
a n o  p a r t i c i p a r a m  d o 
piquenique literário. Esse 



5 Fala

Projeto: Inuência Africana - Conhecendo 

Nelson Mandela

Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I tiveram a oportunidade de resgatar, vivenciar 
e valorizar as manifestações da cultura africana. Realizaram trabalhos sobre a África do Sul 
e sua influência no Brasil. Conheceram também um pouco sobre Nelson Mandela, sua 
trajetória de vida e porque foi considerado um ícone nacional e mundial. 

Desenvolvendo habilidades de leitura e de escrita e com informações trazidas por eles, as 
crianças construíram o “Jornal da Criativa”. Usaram informações obtidas em pesquisas e cada aluno escreveu no jornal uma 
informação sobre a vida de Nelson Mandela e sua importância para o mundo. Cópias foram disponibilizadas para as outras 
turmas e familiares, compartilhando esse rico conhecimento. 

Por acreditar que através da literatura as crianças se colocam no lugar dos personagens e vivenciam a situação, foi proposto 
que todos ouvissem a história “Que cor é a minha cor?" da autora Martha 
Rodrigues. Desse modo, a participação dos alunos foi considerada 
relevante, ouvindo a narrativa e participando dela ao fazer seu 
autorretrato. As crianças reconheceram suas características físicas a 
partir da caracterização da personagem da história (uma menina negra 
de cabelos cacheados), além de identificar as cores da pele, os tipos de 
cabelos e as diferenças existentes entre cada um de seus colegas e 
professores.

Os alunos aprenderam e conheceram ainda mais sobre essa rica cultura. 
Assistiram a vídeos sobre os instrumentos musicais, realizaram 
pesquisas com seus familiares sobre animais que vivem na África e seu 
habitat, trazendo-as para compartilhar com a turma. Construíram 
dicionários de bolso com o tema “Afro-brasileiro” e descobriram que, em 
nosso cotidiano, usamos uma linguagem que também é influência da 
linguagem dos africanos.

Envolvendo os familiares, cada aluno pesquisou um conto e levou para a sala de aula a África e suas histórias. Foi um trabalho 
riquíssimo, pois trabalhar contos africanos em sala de aula é aproximar o universo imaginário infantil ao universo da cultura 
negra brasileira. No mundo do faz de conta, a criança é convidada a usar sua imaginação para criar ou recriar a imagem de 
uma pessoa, de um personagem e de situações que somente neste campo é possível ser criado, por isso o imaginário infantil 
é tão rico e criativo. 

Diante do trabalho que a turma do primeiro ano realizou, conclui-se que a conscientização, o reconhecimento e o respeito, 
desde a infância, em muito contribui para a formação de identidade do aluno e da sua consciência cidadã. Colabora ainda para 
a formação de sujeitos mais críticos, participativos e orgulhosos de seu pertencimento cultural e racial.

Turma: 1ºAno
Professora: Andresa Dias de Oliveira Ruy

acontecimento ocorreu na 
área verde da escola, 
c o n h e c i d o  c o m o 
“campinho”.

2014: Criação do Projeto 
“Toma lá da Cá”, envolvendo 
os alunos da Educação 
Infantil ao 5º ano. O Projeto 
tem a intenção de estimular 
a leitura das crianças.

2015: Os alunos do 5º ano 
desenvolveram um projeto 
literário que incentiva a 
l i teratura -  o Ranking 
Literário.

2016: Tarsila do Amaral é 
h o m e n a g e a d a  n o 
Aniversário da Criativa. 
p i n t o r a  e  d e s e n h i s t a 
b r a s i l e i r a .  O  q u a d r o 
"Abaporu" pintado em 1928 
é sua obra mais conhecida. 

2017: Cada turma lançou 
seu livro com histórias 
baseadas nos seus estudos. 
O 1º ano escreveu “Seu 
Lobato e a Pedra Misteriosa”, 
o 2º ano fez o “Brincando 
com r imas”,  o 3º ano 
realizou o “Dando asas à 
imaginação”, o 4º ano 
con fecc ionou “M is tura 
literária” e o 5º ano escreveu 
o “Da poesia á crônica, um 
caminho literário”.

2018: Lançamento do 1º 
Jornal Fala Criativa Digital 
pela turma do 5º ano 2018 e 
professora Lourdes Pereira 
de Amorim.

Autores, alunos do 5º ano: 
Ana Luisa Terra, Arthur 
Faria, Enzo Lamoni, Gabriel 
C i r i l o ,  J o ã o  P e d r o 
Bernardes, Laura Gomes, 
Maria Clara Silva, Richard 
Bernachi, Sofia Ângela 
Coratella, Sofia Abud, Vitor 
Alexandre Maciel
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UBERABA: 
CONHECENDO NOSSA CIDADE

Como fonte de pesquisa motivadora do processo de aprendizagem, a turma 
do 3º ano enriqueceu as aulas de história, conhecendo um pouco mais sobre 
nossa querida Uberaba. 

Os alunos iniciaram o trabalho, pesquisando sobre os pontos turísticos e 
culturais de Uberaba e escolheram quatro opções, registrando-as por meio de pintura nos vidros 
das janelas da sala de aula. 

Foi proposto para nossas crianças um quebra-cabeça com a foto de um dos pontos turísticos ou 
culturais de Uberaba. Após montarem o quebra-cabeça, as crianças o colaram ao trabalho em 
folha padronizada. Pesquisaram sobre o local correspondente à foto, apresentaram todas as 
informações coletadas para a turma e criaram um livrão com os trabalhos que está disponível na 
sala para leitura das crianças. 

Após a apresentação das pesquisas, a turma fez um tour pela cidade 
como forma de interação com o ambiente estudado e aprenderam a valorizar o patrimônio histórico de Uberaba.

Durante o tour, tiveram a oportunidade de visitar locais históricos como praças, igrejas, museus e pontos turísticos. 
Na visita à Igreja Santa Rita, conheceram o Museu da Arte Sacra, a história e a fundação do local e das obras 
expostas no museu. 

Para fechar o tour com chave de ouro, nada mais significativo que conhecer a história de uma das maiores 
influências econômicas de nossa cidade: o gado zebu. No museu da ABCZ, puderam conhecer a história e a cultura 
do zebu através de palestras e contato com fotos e objetos. 

Escola Criativa, muito além da sala de aula. Esse é o lema de nossa escola, garantindo uma aprendizagem mais 
significativa e próxima da realidade.

Turma: 3ºAno
Professora: Professora Lucila Falco Silva



7 Fala

ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CRIATIVA -
AS COMPETÊNCIAS COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS  

Entendendo as Competências

 O contexto social em que vivemos passa por constantes mudanças, exigindo de todos nós novos 
conhecimentos, habilidades e estratégias cada vez mais complexas na busca de resolução de problemas. 
 O ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental não deve privilegiar o desenvolvimento das 
competências cognitivas em detrimento das competências socioemocionais, pois, juntas, elas 
potencializam o desenvolvimento integral dos educandos. E o que são “competências”? Segundo 
Perrenoud (1999)  “é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 
informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações”.
 Enquanto as competências cognitivas dizem respeito a mobilizar, organizar e agir com valores, por 
meio de atitudes, conhecimentos e habilidades que permitam refletir, raciocinar, pensar, assimilar ideias e resolver problemas, as 
competências socioemocionais, além desses aspectos citados, contemplam outros como: estabelecer relação com os outros, resolver 
problemas ligados ao cotidiano, estabelecer objetivos e propósitos de vida, trabalhar colaborativamente, ser protagonista e tomar decisões 
autônomas com responsabilidade.
 De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular/2017), é essencial que os estudantes sejam capazes de:

· Respeitar e expressar sentimentos e emoções atuando com progressiva autonomia emocional;
· Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
· Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

 Se as crianças constroem tais habilidades, consequentemente terão consciência de si, dos seus pontos fortes e fracos e como se 
desenvolver e trabalhar essas áreas.

 As principais competências que permeiam o aprendizado socioemocional são: autoconsciência, autogerenciamento, consciência 
social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável.

 O que significa cada uma?

· Autoconsciência: identificar emoções, ter percepção afiada, reconhecer pontos fortes, desenvolver autoconfiança e autoeficácia;
· Consciência social: saber olhar as coisas em perspectiva, desenvolver empatia, apreciar diversidade e respeitar os outros;
· Autogerenciamento: aprender a controlar impulsos, saber lidar com estresse, ter disciplina, automotivação, buscar objetivos, 

construir habilidades organizacionais;
· Habilidades de relacionamento: comunicação, engajamento social, construir relações e saber trabalhar em grupo;
· Tomada de decisão responsável: identificar problemas, analisar e avaliar situações, solucionar problemas, refletir, ter 

responsabilidade ética.

 De acordo com um relatório do Global Education Leader's Program Brasil, os trabalhos com tais habilidades impactam positivamente 
a vida do aluno:

· Na aprendizagem: geram ambiente mais favorável à aprendizagem e melhores resultados dos alunos nas disciplinas curriculares 
tradicionais;

· No desenvolvimento integral: preparam os estudantes para estarem no mundo, compreenderem os diferentes, serem críticos e 
atuantes e tomarem decisões pautadas na ética. Ajudam-lhes a construir seu projeto de vida e a se capacitarem para o mundo do 
trabalho;

· Na promoção de equidade: dialogam com as necessidades da sociedade civil, mobilizam famílias e contemplam seus anseios, 
suprem carências de oportunidades e geram impacto nos indicadores sociais;

· Na mudança cultural: transformam o currículo e a escola, estimulam a atitude cidadã, contribuem para o desenvolvimento de uma 
cultura de paz.

· Tomada de decisão responsável: Identificar problemas, analisar e avaliar situações, solucionar problemas, refletir, ter 
responsabilidade ética.

Por Sirlene de Castro Oliveira
Professora de Filosofia e Artes Visuais e Diretora Pedagógica do Ensino Fundamental II da Escola Criativa. 
Membro Fundador Vitalício da Academia de Letras do Brasil – ALB – Seccional de Uberaba
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A Escola Criativa e a prática pedagógica 

 Há 30 anos, a Escola Criativa nasceu com uma proposta ousada para a época. Basta ler os seus 13 princípios que são a base da sua 
ação pedagógica e constatar que já estão dentro da proposta da BNCC, que o governo acaba de propor:

01. Educação para o desenvolvimento da pessoa humana;

02. Respeito à singularidade;

03. Avaliação significativa;

04. Ludicidade e expressão como o princípio do processo educativo;

05. Prática da interdisciplinaridade;

06. Cultivo às atividades grupais;

07. Educação ecológica;

08. Resgate da cidadania;

09. Que o conhecimento construído seja um prazer;

10. O (A) educador (a) sendo aquele (a) que ajuda a despertar o desejo no (a) aluno (a) pelo aprender;

11. Liberdade de expressão como fator fundamental na construção da identidade;

12. O educando, autor do próprio conhecimento;

13. Diversidade de ideias e liberdade para expô-las. 

 Ao falarmos da Escola Criativa, podemos iniciar nosso discurso pelo espaço físico, que é um convite para uma aula extraclasse, 
com muito verde, convidando-nos para nos sentarmos na grama ou debaixo de uma árvore, para uma leitura, uma pesquisa, um 
trabalho em grupo, um jogo, uma dinâmica e muito mais.
 As turmas são formadas por um número de alunos que permite a todos os professores, colaboradores e demais pessoas, que 
trabalham na escola, reconhecê-los e tratá-los, levando em conta sua singularidade.
 As avaliações que perpassam pelas diversas áreas de expressão, permitem aos alunos demonstrar seus conhecimentos de um 
jeito “mais seu”, sem menosprezar os outros aspectos que são trabalhados, no sentido de desenvolvê-los sempre.
 Os projetos do Ensino Fundamental II são extremamente importantes para essa fase do desenvolvimento, pois contemplam cada 
aluno na sua totalidade, ou seja, corpo, mente e sentimento. Dentre eles, citamos: o FECIC – 6º e 7º anos (Festival de Cinema Criativa), 
um trabalho maravilhoso, que permite a interdisciplinaridade entre as turmas. É um processo de crescimento individual e grupal que só 
aqueles que acompanham de perto conseguem perceber a sua dimensão; o “Trabalho Acadêmico” – 8º e 9º anos, que permite o ensaio 
de um TCC sem qualquer pressão desnecessária; as aulas de Laboratório de Ciências – 8º e 9º anos, colocando em prática a teoria 
aprendida em sala de aula; a Arte, sendo oferecida em quatro modalidades: Artes Plásticas, Música, Teatro, Dança - 6º, 7º 8º e 9º, 
respectivamente, permitindo ao aluno sentir e descobrir a arte e, portanto, descobrindo-se; “Para tudo para ler” – 6º ao 9º ano, 
momento mágico de leitura no espaço verde da escola; OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia) – 5º ao 9º anos, em parceria com a 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro; OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática – 6º ao 9º anos (a OBA e a OBM tornam-se um 
momento de experimentar uma avaliação diferente, assim como o Simulado que acontece para o 8º e o 9º ano);  o Criolímpico,  que 
deixa todos eufóricos  proporcionando momentos belíssimos de companheirismo, solidariedade e cooperação; o Projeto sobre Bullying 
em que os alunos do 8º ano são os protagonistas, realizando atividades com as turmas do 1º ao 9º anos, exercitando a cidadania 
responsável ao ensinar e refletir sobre suas práticas;  o Esporte, unindo na heterogeneidade e descobrindo talentos; sem falar nos 
debates, seminários, a arte e a ludicidade sempre presentes; o Sarau Lítero-poético-musical, despertando e revelando talentos; o 
Momento Brasil, promovendo momentos de reflexão, arte, conhecimento e cidadania; o Café Filopoético possibilitando um café com 
arte, poesia e filosofia,  preparado pelos alunos para seus pais. 
 Para tudo isso acontecer, os professores da Escola Criativa estudam, reinventam-se, procurando novas formas de pensar e fazer a 
prática pedagógica. A Escola promove a formação continuada durante todo o ano com temas sugeridos pelos professores, alguns deles, 
ex-alunos da própria Escola e com a participação de outros profissionais da comunidade, que continuam tecendo a história de uma 
educação para “ALÉM DA SALA DE AULA” 

Referências:

KELLNER ERICKA. Inovação: a importância das competências socioemocionais na BNCC. Disponível em: http://www.revistaeducacao.com.br – 
Acesso em 21/10/2018.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). Disponível em  - Acesso em 21/10/2018.http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

PERRENOUD, Philippe. MAGNE, B. C. Construir: as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 1999.
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PROJETOS
CURSO COMPLEMENTAR

Quando tivemos nossa primeira aula do curso complementar, foi uma experiência incrível, diferente. Os alunos foram 
separados em grupos e foram para os cursos de: bordado, informática, inteligência emocional, sustentabilidade e 
artes. As ideias eram as seguintes:

· Bordado: trabalhar a paciência, a coordenação motora, a arte de uma maneira diferente e a criatividade;

· Informática:  aprender a manusear os computadores, a fazer slides e muitas outras coisas;

· Inteligência emocional: aprender a lidar com nossas emoções, trabalhando a ação e reação;

· Sustentabilidade: ensinar e relembrar as regras dos 3 Rs da sustentabilidade, o respeito ao meio-

ambiente, a cuidar do planeta;

· Artes: ajudar a desenvolver novas habilidades com o colorido, o desenho e o pontilhismo.

O curso complementar surgiu da ideia da nossa coordenadora Ana Lídia Silva Teixeira para diversificar nosso ensino. 
Antigamente, tínhamos a hora da pesquisa. No ano passado aconteceu a culinária e neste ano trabalhamos com a 
inteligência emocional. 

Clara Drewes e Maria Fernanda Marajó 

REPRODUZINDO A VIDA

Em meados de setembro, os alunos do 5º ano estavam estudando sobre o sistema reprodutor. Para 
ampliar o conhecimento dos alunos, a professora Lourdes convidou a coordenadora Áurea para explicar 
sobre o assunto, pois, na época, ela estava grávida de oito meses. Ela disse que uma gravidez não é igual 
a outra, pois em sua primeira gestação não sentiu sintomas de gestação. Já na segunda, sentiu enjoos, 
dores intensas e náuseas.

Um dia, Áurea foi ao médico e descobriu que havia inúmeros miomas em seu útero e que não haveria 
possibilidade de ela engravidar. Foi então que sentiu vontade de comer ovo. Sua mãe disse que ela estava 
grávida, mas Áurea não acreditou. Sua mãe a obrigou a fazer o exame de sangue, foi quando descobriu 
que estava grávida. Mesmo com miomas, ela já havia engravidado de sua primeira filha, Catarina. Áurea 
engravidou novamente de outra menina e, no dia 15 de setembro de 2018, nasceu Florença.

Com essa conversa, ampliamos nosso conhecimento e foi muito interessante para toda a turma.

Beatriz Teixeira, Julia Malta, Caroline Machado e João Francisco Trevisan.

OBA – Olimpíadas Brasileira de Astronomia

OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Neste ano, nós, do 5º ano, participamos dessa avaliação e 
ficamos surpresos quando fomos convidados pela professora Lourdes. Todos acharam a ideia interessante. Alguns 
entenderam que tinham que estudar para a prova, mas, mesmo que não estudassem em casa, iriam estudar na escola 
com a professora.

A experiência foi interessante para os alunos do 5º ano, pois eles nunca tiveram uma prova de Astronomia, então 
ficaram muito ansiosos. Quando chegou a prova, os alunos estavam extremamente nervosos, pois era a primeira que 
participavam da OBA. As perguntas variavam entre fácil, intermediária e difícil.

Depois da avaliação, para alguns o esforço valeu a pena e para outros nem tanto. Quando a professora Lourdes corrigiu 
as provas, o ranking foi anunciado: Sophia Borges, Pedro Abreu e Enzo Lamone tiveram nota bem acima da média. 

E para ficar ainda melhor, estes alunos receberam certificados e medalhas de prata e bronze pelo excelente 
desempenho na primeira participação da 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica desenvolvido pela 
Sociedade Astronômica Brasileira e a Agência Espacial Brasileira. 

Os alunos do 6º ao 9º ano também participaram e ganharam certificados e medalhas, são eles: Larissa, Mariana, Lucca 
e Marco Antônio, destaque para a aluna Larissa que ganhou medalha de ouro. Todos estão de parabéns pelo belo 
desempenho e por buscar inovação e construir novos conhecimentos. 
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CANTINA

Todos os anos, a turma do 5º ano realiza uma viagem de encerramento do Ensino Fundamental I.
Para ajudar nas despesas, nós trabalhamos na cantina em grupos e cada aluno é responsável por trazer um lanche para 
vender no dia.
Nossas atividades começaram no dia 04/06 e terminaram em 13/07.
Na nossa cantina, nós aprendemos a manusear o troco, a mexer com o dinheiro e trabalhar em equipe.

Clara Drewes e Maria Fernanda Marajó

UMA CULTURA E VÁRIAS ORIGENS

O nome deste trabalho foi criado pela aluna Ana Clara, do 5º ano. Outros alunos também deram nomes, mas “Uma cultura e várias origens” foi o vencedor. O trabalho 
foi exposto no campinho em formato de Feira de Conhecimento. Uma cultura dos sobrenomes de cada um da sala, onde todos teriam que trazer informações sobre o 
país de origem do seu sobrenome, de como foi criado, além de uma comida típica daquele país citado. Em geral, foi uma experiência muito prazerosa, pois algumas 
pessoas não sabiam a origem do seu nome, até mesmo alguns pais a desconheciam.

Alguns países de origem dos sobrenomes foram: Itália, Portugal, Alemanha, Índia, Espanha e Arábia. Esse foi nosso trabalho sobre as origens dos nossos sobrenomes.

Ana Clara Souza, Valentina Hauss, Giovanni Farnezi e Ian Teixeira

PROJETO EU ESCREVO CARTAS (5º ANO)

Em 2017, a professora Lourdes iniciou um projeto com a turma do 4º ano da Escola Criativa. O objetivo seria enviar 
cartas para a escola pública Vicente Alves Trindade. Nesse trabalho, conhecemos a vida na área rural e eles a vida na área 
urbana. O processo começou no final do ano, quando os alunos vieram para a nossa escola e fizemos uma apresentação 
sobre a colonização do Brasil na era das novas tecnologias. Foi muito interessante.

Já neste ano, fizemos crônicas urbanas. A outra escola escreveu crônicas rurais. Depois juntamos as crônicas e fizemos 
um livro chamado “Mistureba Literária 3”, com as produções das duas escolas.

Esse projeto nos ensinou a função do gênero textual carta dentro do contexto social, melhorar a escrita e a imaginação. 

Ainda neste ano de 2018, continuamos nos comunicando com esses alunos, trocando experiências com um novo gênero textual, crônica. Este gênero ganhou especial 
destaque para a maioria dos alunos contribuindo bastante para o aperfeiçoamento da nossa escrita. Temos certeza de que nos divertiremos muito e trocaremos 
muitas experiências.

Pedro Abreu, Felipe Pontes, Lucas Simões e Felipe Leal.
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MINHAS ADORÁVEIS FACES NA CRIATIVA
Foi ontem! 1991. Simplesmente Rubiana...
A primeira festa: uma Rubi Caipira.
Dentro de mim um livro e uma leveza para criar.

Eis que surge Ronaldinho Gaúcho
com dente postiço e tudo.
Depois um Felipão, o técnico carecão.

Rubiranda “são tantas coisas”
Só nós sabemos. 
CRIATIVA
que envolve os sentimentos.

Rubitânia, “o diamante verdadeiro”.
Este universo todo de brilho e bolhas
traz Faustão na composição.

No caminho,
Maria Bonita com seu lampião,
sempre com muita emoção.

Nada se perde. 
Com direito a plágio, tudo muda de fantasia.
Mas a adrenalina é total.
O frio na barriga sempre, sempre!

Tudo sempre me ilumina
“a ser ativa como o sol na vida”.

Rebenta!? Rebenta pipoca, Maria Pororoca!
Com vocês: o adorável,  o temido, 
o engraçado, o amado.

Um maluquinho pipoqueiro
que faz muito barulho,
mas não passa de um chuvisqueiro.

Ah! Só você Nega Maluca!
Que trouxe até uma dança russa
Pra dar vida a uma tocha na Olimpíada no Brasil!

Cria... ria... rá.... Criar!
Gonzagão.

Há uma vovozinha contida
e uma menininha na contrapartida.

Tudo isso é uma jade.
E também Sivucão.
Aquele brancão
para nosso quadrilhão.

O ponto de quem conta um conto,
é que nesta história alguns não foram citados. 
Outros tantos “DESEJO” que venham!
Isso só o tempo nos dirá.

Foi ontem!
E será para sempre
dentro de mim.

Essas são minhas  faces Rubialma.

Obrigada,
Escola CRIATIVA!


