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EDITORIAL
Estamos iniciando
estudos e reuniões para
planejar as mudanças
necessárias diante
da reforma do Ensino
Médio.
Em formação com o
consultor do Grupo
Crescimento, Lilio
Paoliello, identificamos
uma sequência de
ações necessárias
para a alteração
gradativa da carga
horária e modificação
da estrutura curricular
dessa nova etapa de
ensino.
Entre as ações, iremos
aplicar pesquisas
com os alunos e
seus respectivos
responsáveis para
sondar as preferências
dos itinerários
formativos, que vão
indicar as áreas de
interesse da futura
formação profissional de
cada um dos estudantes.
A reforma do
Ensino Médio traz
a oportunidade de
conectar mais a Escola
ao cenário mundial e
também aos anseios dos
jovens, possibilitando
mais autonomia, já que
os itinerários formativos
se baseiam nas escolhas
dos alunos.
Também estão previstas
formações continuadas
com os professores para
iniciar uma aproximação
à Base Nacional
Curricular Comum
(BNCC). É preciso
mudança na postura do
aluno para que ele se
adeque ao panorama
global, tornando-se mais
comunicativo, criativo e
com maior capacidade
de análise crítica das
situações cotidianas,
dando sentido e
funcionalidade ao que
é aprendido em sala de
aula.

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
INOVA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A tecnologia é utilizada
como potencializadora
e transformadora do
processo de aprendizagem,
proporcionando
aos estudantes a
ampla construção do
conhecimento.
Para a nova gestora de
Tecnologia Educacional,
Patrícia Fonseca, os iPads,
por exemplo, permitem que

AULAS TRABALHAM
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS
DOS ALUNOS.
PÁG. 02

sejam feitas, rapidamente,
pesquisas e produções
colaborativas, dinamizando
a aula.
Lousas interativas,
iPads, softwares,
aplicativos de produção
e compartilhamento
disponíveis são alguns
dos recursos tecnológicos
presentes na rotina escolar
de alunos e professores de

AULAS DIÁRIAS
DE INGLÊS
DESCONTRAÍDAS
E MOTIVADORAS.
PÁG. 03

nossa escola.
É disponibilizada aos
estudantes uma plataforma
adaptativa que promove
interações de ensino
com uma avaliação
individualizada, gabarito
comentado e acesso a
videoaulas que abordam
temas de acordo com as
necessidades específicas
de cada aluno.

FORMAÇÕES
ATUALIZAM
CONHECIMENTO E
MELHORAM O SISTEMA
EDUCACIONAL.
PÁG. 04
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TORCIDA
CRESCIMENTO
O sucesso e as conquistas dos nossos alunos nos
fazem vibrar e torcer para que eles continuem
buscando sempre os melhores resultados em todos
os campos de suas vidas.

AULAS TRABALHAM
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS
DOS ALUNOS
Lidar com os sentimentos
do dia a dia inerentes a
qualquer ser humano
e ter habilidades
socioemocionais para
enfrentar as situações
são tão importantes para
a formação integral dos

alunos quanto as disciplinas
tradicionais ministradas em
sala de aula.
Na disciplina de
Habilidades de Vida, são
trabalhados o pensamento
crítico, a proatividade,
a comunicação, a
colaboração e a
curiosidade nas aulas de
Laboratório de Inteligência
de Vida. É mostrado que
não é possível controlar os
sentimentos, mas é possível
decidir o que fazer com
eles.
Maria Amália Trindade de
Castro, mãe das alunas
Bruna e Maria Teresa, do 3º
ano da Escola Crescimento
Calhau, conta que observou
nelas um crescimento na
capacidade de reflexão
em situações de conflitos
pessoais quando envolvem
os seus sentimentos,
assim como uma evolução
dos relacionamentos
interpessoais. “Ou seja,
elas têm reconhecido e
entendido as próprias
emoções e também as das
pessoas que as cercam”,
disse Maria Amália.

Ou seja, elas têm reconhecido e
entendido as próprias emoções e
também das pessoas que as cercam
Maria Amália

Lucas Hermes Souza de Oliveira, medalhista de
prata na I etapa do Circuito Escolar de Natação.

10 melhores colocações no Simulado do Sistema de
Ensino Poliedro no ranking nacional, que compete com
todas as escolas parceiras do sistema.

Luís Victor Freire Leite,
3º lugar no Campeonato
Brasileiro de Judô da
Região I.

Davi Hermes, recordista no
Pan-Americano Júnior nas
provas de 50 metros e 200
metros crawl. Os recordes
aconteceram durante
o Meeting Brasileiro de
Natação.
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AULAS DIÁRIAS DE
INGLÊS DESCONTRAÍDAS
E MOTIVADORAS
Que tal aprender inglês de uma maneira natural,
espontânea e de forma lúdica? Aqui, os alunos do Maternal
III ao 5º ano do Ensino Fundamental estão bastante
motivados com as aulas de inglês ministradas diariamente
em parceria com o The Kids Club, franquia de origem
inglesa.
As estruturas e o vocabulário da língua são
contextualizados por meio de interações com o universo
infantil. Enfatizamos a comunicação por meio de jogos,
músicas e dramatizações em inglês. Nas aulas, as
brincadeiras se transformam num grande aprendizado.
Camila Caroline Paixão Ferreira, mãe das alunas Ana Paula
e Ana Carolina, que estudam, respectivamente, no Infantil II
e Maternal III da Escola Crescimento Renascença, conta que
ficou surpresa com o desempenho das filhas. “A didática
utilizada, com aulas diárias, está fazendo a diferença e
aumentou o vocabulário das minhas filhas”, afirmou.

PROTAGONISMO DO ALUNO:
MOSTRAS DE CONHECIMENTO
Na nossa escola, valorizamos e incentivamos o aluno a
ser o protagonista do seu aprendizado, o ator principal e
construtor do seu próprio conhecimento.
As Mostras de Conhecimento são a oportunidade de
os estudantes compartilharem o aprendizado que
construíram em sala de aula. Nestes eventos, além de
selecionarem e produzirem a melhor forma de apresentar
os temas, participam das dinâmicas de apresentação

aos pais, mostrando suas habilidades, a oralidade e a
argumentação dos conteúdos, associando-os à própria
realidade, revelando o seu protagonismo.
A relação entre escola e família também é um ponto
fundamental nas Mostras de Conhecimento. Para
a gerente de Eventos, Adriana Flexa, esses eventos
apresentam a trajetória e o resultado dos estudos e a
interação entre a instituição e os pais.

Mostras e Projetos na Educação Infantil

Mostras de Conhecimento no Ensino Fundamental I

Os alunos do Infantil II apresentaram um grande domínio sobre os seus estudos
do Corpo Humano em suas apresentações. As famílias ficaram encantadas com a
exposição dos trabalhos feitos pelas crianças.

Na mostra “Seres vivos: até quando?”, os alunos do 3° ano falaram sobre a cadeia
alimentar, ciclos de reprodução e muitas outras curiosidades do reino animal.

Mostras Humanística e de Matemática

Expocine

A Mostra Humanística, cujo tema foi “A trajetória do homem no tempo e no espaço”,
apresentou a toda a comunidade escolar, por meio de uma linha do tempo, a
evolução do homem com temas desde as eras geológicas até a atualidade.
Já a Mostra de Matemática, que teve o tema “Penso, logo existo”, apresentou
o quanto a disciplina está presente em nosso cotidiano. Ambos os eventos do
Ensino Fundamental II contaram com dinâmicas e com o forte apoio da tecnologia
educacional.

A Expocine de Humanas e Linguagens, realizada pelas turmas da 2ª série do Ensino
Médio, levou os alunos a refletir a inter-relação entre Ciência, Homem e Sociedade,
com exibições de curtas-metragens e debates, produzidos pelos estudantes.
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FORMAÇÕES ATUALIZAM
CONHECIMENTO E
MELHORAM O SISTEMA
EDUCACIONAL

A formação contínua
dos nossos profissionais
é a marca da Escola
Crescimento, que valoriza
a capacitação como uma
das formas de constante
melhoria na prestação de
serviços educacionais em
todos os setores da nossa
instituição.
O compromisso com uma
proposta pedagógica
inovadora é também
resultado do investimento
que fazemos com a
contratação de consultores
de referência nacional em
educação, que realizam
formação com os gestores,
equipe pedagógica e
professores.
Lilio Paoliello, pedagogo,

AULÕES DO ENEM
Começou uma verdadeira
maratona de aulões para
o Enem 2017. Resolução
de questões, revisões e
muito mais! Ao final de cada
aulão o aluno é desafiado
a resolver uma lista de
questões e pode concorrer
a prêmios.
As aulas acontecem
das 14h30 às 17h30, no
Crescimento Renascença.
Em abril, abordamos
“Ciências da Natureza
e suas tecnologias”.
Já em junho, o tema
foi “Matemática e suas
tecnologias”. No dia 09
de agosto está previsto
o aulão sobre o tema
“Ciências Humanas e suas
tecnologias. Em setembro,
no dia 13, “Linguagens,

Códigos e suas tecnologias”
e no dia 18 de outubro, a
maratona de aulões será
encerrada com um aulão
sobre “Redação”.
Além de todos os alunos da
3ª série do Ensino Médio
da Escola Crescimento,
também estão sendo
disponibilizadas 10 vagas
para alunos da 1ª e 2ª série
do Ensino Médio da Escola
e 10 vagas para alunos da 3ª
série da rede pública.

matemático, mestre em
Psicologia da Educação que
desenvolve formações em
todo o Brasil sobre o Enem,
esteve recentemente em
nossa escola para discutir,
dentre diversos temas, as
estratégias de implantação
da reforma do ensino
médio.
Além de Paoliello, a
conceituada educadora
Rosaura Soligo, que
participou da construção
dos Parâmetros
Curriculares Nacionais
de Língua Portuguesa,
ministrou as formações
“Técnicas de estudar” e
“Avaliação e gestão de
resultados”.
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