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EDITORIAL
Conheçam a Revista Inova Pró-Futuro!

PROJETOS E EXPERIÊNCIAS
Confi ra as descobertas que nossos alunos 
estão fazendo!

É IMPORTANTE SABER...
Projeto Campos de Aprendizagem: brincadeira 
é coisa séria.

Quem lê muito escreve bem e se comunica melhor?

EVENTOS
Veja tudo o que rolou em nossa escola nesse 
primeiro semestre!

PARCERIAS
Escola da Inteligência e Yes Assessoria Esportiva

É com muito orgulho que apresentamos a primeira edição da Revista Inova Pró-Futuro. No ano 
de 2016, serão publicadas duas edições, contando tudo sobre o que aconteceu em nossa escola 
ao fi m de cada semestre.

A revista surgiu da necessidade de compartilhar com a comunidade escolar os projetos, os 
passeios e as atividades que acontecem por aqui. Além disso, tínhamos uma grande vontade 
de valorizar nossos profi ssionais nas diversas áreas em que atuam, que completam e enriquecem 
nosso trabalho a cada dia.

A ideia desta edição foi unir as temáticas mais relevantes de todo o trabalho desenvolvido 
no primeiro semestre de 2016, que envolvem educadores, alunos e familiares da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental. Você pode conferir matérias especiais, como o projeto piloto Campos 
da Aprendizagem, o projeto de Leitura e Contação de Histórias, o projeto da Escola da Inteligência, 
o trabalho desempenhado pela Yes Assessoria esportiva, eventos, passeios e muito mais! O 
resultado está aí, em suas mãos!

Boa leitura!

Juliene Rizza Vieira Cristo
Diretora Pedagógica

Conheçam a Revista Inova Pró-Futuro!
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Os alunos do 3° ano aprenderam sobre  
os tipos de solo, permeabilidade  
e textura.
Em qual tipo de solo a água passa com mais  
facilidade? Os alunos do 3° ano têm a resposta  
para essa pergunta! Em solo com mais areia, a 
água passa com mais facilidade, por isso dizemos  
que o solo é muito permeável. Já em solos com 
mais argila, a água passa com dificuldade, pois 
os grãos são menores, por isso o solo torna- 
se pouco permeável! Para comprovar, fizeram 
uma experiência com a professora Danielle: um 
filtro feito de garrafa pet com argila e o outro  
com areia. Colocamos água e confirmamos todo 
o conteúdo estudado em Ciências! 

Os cinco sentidos
A turma do 2º ano A fez uma experiência com  
a professora Juliana para testar as sensações  
dos órgãos dos sentidos. Prepararam uma porção  
de pipoca e descobriram que: com a audição  
conseguiam ouvir o estouro da pipoca, com  
o olfato podiam sentir o cheiro, com a visão  
visualizar as modificações no que antes era um  
grão de milho e com o paladar saboreavam  
as pipocas já salgadinhas. Essa experiência foi –  
literalmente - muito gostosa! 

Cozinha experimental
O Projeto Cozinha Experimental é um trabalho  
interdisciplinar com foco na área nutricional que  
desperta a curiosidade por novos alimentos  
e conscientiza os alunos sobre alimentação  
saudável. Nas aulas de culinária, os alunos  
comprovam as transformações que acontecem 
com os alimentos, trocam ideias, experiências  
e constroem um conhecimento que dificilmente 
esquecerão ao longo da vida, pois praticaram,  
descobriram e experimentaram novas possibili- 

dades. As aulas de culinária também desen- 
volvem as linguagens de matemática, oral 
e escrita, além do cuidado com a natureza,  
e sociedade. Sendo assim, os alunos contam,  
medem, pseudoleitura as receitas e os rótulos  
dos ingredientes, têm as primeiras noções  
de química ao observar a transformação dos  
alimentos, cram hábitos de higiene pessoal  
e dos alimentos, além de treinarem o domínio  
da destreza manual. Definitivamente, é um  
projeto bem completo! 

PROJETOS 
E EXPERIÊNCIAS

Confira as descobertas que nossos alunos estão fazendo!
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É IMPORTANTE 
SABER...

A comunicação infantil é motivada pelo  
brinquedo e pela brincadeira. Brincando, a cri- 
ança utiliza variadas formas de expressão:  
faz gestos, fala, desenha, constrói, imita,  
brinca com sons, canta e outros. O pedagogo  
Tizuko M. Kishimoto, na obra Brinquedos  
e brincadeiras na Educação Infantil, afirma que  
brincar, desde o início da Educação Infantil,  
garante a cidadania da criança e as ações  
pedagógicas de maior qualidade.
O Referencial Curricular Nacional para a Edu- 
cação Infantil também enfatiza que brincar  

é condição de aprendizagem. E, para as crianças,  
brincar é coisa muito séria, é uma das  
principais atividades. Essa atividade é a que  
mais contribui no processo de desenvolvimento  
infantil, mas não necessariamente a que mais  
ocupa tempo da criança. O brincar também  
libera a criança das limitações do mundo real,  
permitindo que ela solte sua imaginação.
Contudo, ninguém nasce sabendo brincar.  
As crianças aprendem pelas interações com 
outras crianças e com adultos, pelo contato  
com objetos e materiais, pela observação,   

Projeto Campos de Aprendizagem: 
brincadeira é coisa séria

Os benefícios
• Maior capacidade criadora.
• Mais concentração.
• Maior capacidade de relacionamento e interação.
• Maior uso de habilidades manuais e estímulo 
   à coordenação motora fina.
• Contribuição significativa para o processo de alfabetização.
• Maior interação e vivência de uma infância já esquecida.
• Maior motivação com aulas diferentes e ao ar livre.
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Os livros de literatura infanto-juvenil proporcio-
nam imensas viagens ao mundo da imaginação. 
Desde pequenos, aprendemos que pela leitu-
ra, podemos ser o que queremos e ir até aonde  
nossa criatividade nos levar. Brincar de “faz 
de conta” é uma forma que a criança tem para  
aprender a lidar melhor com a realidade, pois  
consegue se colocar no lugar do outro em  
diversas situações diferentes. O desenvolvi- 
mento da empatia, por exemplo, influen- 
ciará nos relacionamentos na vida adulta.

A leitura é uma grande ferramenta para adquirir  
conhecimentos, pois o cérebro é estimulado  
para o bom funcionamento da memória, da  
interpretação, da criatividade, da criticidade 
e da ampliação do vocabulário. Também nos 
aproxima do mundo da escrita, pois nos ajuda  
a gravar os grafismos das palavras, sendo  
um facilitador para as crianças em fase de  
alfabetização.

Assim, colabora também para o desenvolvi- 
mento social, pois, ao ler e escrever aprendemos  
a nos comunicar melhor, expressar ideias  
e opiniões. Por isso, lembre-se sempre: o hábito  
de ler e ouvir histórias desde criança é muito  

importante e não deixa de ser reflexo do estí- 
mulo da parceria família/escola.

Pensando em todo esse contexto, o Colégio 
Pró-Futuro oferece o Projeto Literário. Entre  
as atividades, há o chamado Passaporte da  
Leitura, que consiste em ouvir histórias, com  
a contadora Cheila Luiz. Cada aluno leva para 
casa um livro literário e a leitura deverá ser  
compartilhada e incentivada pela família,  
de forma a se tornar um hábito prazeroso.  
Dentro do Projeto Literário 2016, tivemos  
a Feira Literária em nossa escola. Os alunos do 
Ensino Fundamental (1º ano ao 5º ano) ainda 
visitaram a Biblioteca Pública de Taguatinga, 
onde tiveram a oportunidade de ouvir histórias, 
ler livros disponíveis para a faixa etária deles 
e fizeram uma entrevista com os professores 
responsáveis pela manutenção, orientação  
e cuidado da biblioteca. Aprenderam também 
sobre a importância da leitura e o zelo com  
os livros.

Então, está esperando o quê? Confira as fotos  
e leia um livro com seu filho ou com sua filha! 

Por Monique Vieira Cristo, Coordenadora 
Pedagógica do Ensino Fundamental.

Quem lê muito, escreve bem e se comunica melhor?

É IMPORTANTE 
SABER...

pela reprodução e recriação de brincadeiras.  
Aprendem nas escolas, em casa e na sociedade,  
nas interações com os familiares e amigos.  
Portanto, cabe à escola e à família o dever  
de proteger e favorecer as infâncias. Consequen- 
temente, permitir que a atividade principal  
da criança – brincar – seja estudada, compreen-
dida, observada, favorecida.

E foi com base no Referencial Curricular Nacional  
para a Educação Infantil que este ano criamos  

uma sala para o projeto Campos de Aprendiza- 
gem, uma tendência internacional, no qual as  
crianças aprendem brincando e não, simples- 
mente, reproduzindo conteúdos de forma  
sistemática. Nessa proposta de aprendizagem,  
as crianças criam, montam, arquitetam, pintam,  
alinhavam e fantasiam. Toda sexta-feira cada  
turma tem um horário reservado para usufruir  
desse espaço. 

Por Sandra Roriz, Coordenadora Pedagógica 
da Educação Infantil
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EVENTOS

Veja tudo o que rolou em nossa escola 
nesse primeiro semestre!

Maio

ABRIL

Homenagem às mães
Em nossa manhã de celebração às mães, tive- 
mos lindas apresentações dos alunos, atividades  
físicas como Power Yoga e ginástica funcional,  
curso de maquiagem, oficina de arte na camiseta,  
oficina de artesanato com palitos de picolé  
e entrega do presente surpresa! Como foi deli- 
cioso esse momento de união e carinho!

Passeio à fazendinha
Como culminância do projeto Cultura Indíge- 
na das turmas da Educação Infantil, fizemos 
uma aula-passeio à Fazendinha Solar Caetano.  
Nossa programação foi bem divertida: tour pela 
fazendinha para conhecer alguns animais, pesca  
esportiva e passeio de charrete. Algumas  
turmas também fizeram o plantio de hortaliças  
e roda de conversa na oca sobre cultura indí- 
gena com os indígenas Tawany, Tayná e o Kyô 
Kyô, além de um delicioso lanche com alimen-
tos saudáveis! Que momentos enriquecedores!
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EVENTOS

JUNHO
Conhecendo o Planetário
Os alunos dos 3°, 4° e 5° anos foram ao  
planetário! Antes do passeio, eles já haviam 
aprendido sobre o sistema solar. Com essa 
grande experiência puderam conhecer muito  
mais sobre o espaço como o surgimento do  
planeta Terra, os primeiros seres vivos até  
a evolução atual, além de se sentirem astro- 
nautas por alguns instantes! Eles adoraram  
essa experiência!

Festa Junina - Caminho da Roça
No mês de junho, comemoramos nossa tra- 
dicional Festa Junina, com apresentações  
de danças típicas, enfeites na escola, vendas  
de rifas para o concurso de rei e rainha,  
gincanas, entre outras atividades! A Festa  
Junina é uma excelente oportunidade de  
engajar diversas atividades interdisciplinares  
e de ampliar o universo linguístico. Graças  
às escolas de todo  o país, essa tradição tem- 
se mantido, fazendo com que, nessa época  
do ano, o Brasil rural contagie a nação e as  
crianças (e famílias!). Coloquemos todos o “pé 
na roça”!

Marco Antônio Marques Cançado, aluno do Jardim II (vespertino)
Maria Júlia Lemes Fernandes Ferreira, aluna do Maternal II (matutino)



PARCERIAS

A grande novidade: ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

YES ASSESSORIA ESPORTIVA

Elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a Escola  
da Inteligência é um programa educacional  
que objetiva desenvolver a educação socio- 
emocional no ambiente escolar. Fundamentada  
na Teoria da Inteligência Multifocal, a metodo- 
logia promove, por meio da educação das  
emoções e da inteligência, a melhoria dos  
índices de aprendizagem, redução da indisci- 
plina, aprimoramento das relações interpes- 
soais e o aumento da participação da família  
na formação integral dos alunos.

Todos os envolvidos - professores, alunos e fa- 
miliares – são beneficiados com mais qualidade  
de vida e bem-estar psíquico. Atualmente,  
o Programa atende diretamente mais de 200 
mil alunos em escolas de todo Brasil, com uma  
hora aula semanal. Agradecemos o apoio  

durante a implementação desse programa em  
nossa escola! 

A ginástica rítmica é uma modalidade compe- 
titiva, onde as ginastas podem competir tanto  
individualmente como em conjunto. As atletas  
podem utilizar cinco aparelhos em suas séries, 
sendo eles: arco, massas, corda, bola e fita, 
podendo também competir na modalidade 
mãos livres.   Nossa escola implantou a Ginás- 
tica Rítmica esse semestre, com parceria  
da Yes Assessoria Esportiva e está sendo  
um verdadeiro sucesso.  Mães, pais e familiares,  
juntamente com as alunas, estão curtindo  
muito o esporte.   E para finalizar o semestre  
com chave de ouro, nossas ginastas partici- 
param dia 25 junho da Copa Brasília de Ginás- 
tica Rítmica. O evento reúne atletas iniciantes  
da modalidade de todas as escolas de Brasília.  
Nossas alunas tiveram uma linda participa- 
ção ficando em ótimas colocações e represen- 
tando muito bem a nossa escola. Parabéns! 

www.profuturo.com.br  |        /colegioprofuturo


