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o mundo peLa educaÇÃo motiva, nos faz buscar
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os nossos clientes e colaboradores. Foi então que encontramos este elemento tão
a Pimpão é feita de pessoas que sonham, que

Há 25 anos iniciamos um sonho. Primeiramente

trabalham e que lutam por um mundo melhor.

dividido com a minha esposa e filhos, mais

Pessoas que acreditam em valores e, dentre eles,

tarde com o restante da família e os nossos

a educação. foram estas pessoas que criaram a

colaboradores. quando comecei lá na década

empresa, com inteligência, criatividade e paixão há

de 1990, não imaginava chegar aonde

mais de duas décadas. mas não adianta apenas

chegamos. Conquistar tantos amigos, clientes e

sonhar e acreditar, é preciso realizar, e é através

companheiros que também são entusiastas da

da qualidade, da inovação e da exclusividade dos

educação. o valor de nossa vida está na luta por

seus produtos que realizamos e contribuímos

nossos sonhos. Pois enquanto acreditamos neles,

efetivamente para a educação brasileira.

nunca nos falta força para alcança-los.

sendo a educação o pilar fundamental da

tenham uma ótima leitura.

atuação da Pimpão, acreditamos no seu poder

um abraço.

transformador nas nossas crianças, adolescentes
e adultos pela via da educação. e nós, com
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”é comprovado cientificamente o
benefício de se aprender outra língua
até os sete anos. a criança vai pensar
nos dois idiomas e falar ambos como se
fosse nativa” Audrey Taguti, Colégio BIS.

Celso
Hartmann
Audrey Taguti

CIDADÃO
do mundo
Por ana maria ferrarini

e tem registrado uma demanda crescente, o que
demonstra que o objetivo das famílias é preparar seus
filhos para o mundo globalizado”, conta Esther Cristina
Pereira, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino do Estado do Paraná – Sinepe/PR.
Na hora de procurar uma escola bilíngue é preciso
averiguar o aprendizado pedagógico, as habilidades
e os comportamentos para cada idade, além de
identificar na escola o PPP - Projeto PolíticoPedagógico (gestão escolar) e o seu regimento interno.
Existem diferenças entre a escola internacional e a
escola bilíngue: a primeira segue calendário, horário e
certificação internacional do país de origem da língua,

Não basta aprender uma língua estrangeira; é preciso

Educação. De forma geral, a escola bilíngue segue o

aprender em língua estrangeira. Essa é a proposta das

currículo-base nacional, mas com um segundo idioma

escolas bilíngues, que, de acordo com estatísticas do

inserido no contexto do dia a dia do aluno.

International Consultancy Group, são 6 mil em todo o
mundo. A expectativa é que, em 2020, esse montante
chegue a 11 mil estabelecimentos. No Brasil não há
números oficiais, mas, segundo a Organização das Escolas
Bilíngues de São Paulo (OEBI) existem aproximadamente
200 escolas no país, totalizando 25 mil alunos da pré-escola
ao ensino médio frequentando esse tipo de instituição.
Também não há nenhuma lei nacional que regulamente
a educação bilíngue, que envolve variados modelos de
ensino e que diferem quanto a objetivos, distribuição do
tempo de instrução nas línguas envolvidas, abordagens e
práticas pedagógicas. No país, essas escolas se baseiam
em parâmetros das instituições convencionais brasileiras
e atuam de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da

Informações mostram que a rotina escolar é toda aplicada
num segundo idioma. No Brasil, o mais comum é o inglês,
sendo que a exposição à língua acontece em situações
contextualizadas e significativas. As escolas bilíngues de
qualidade não ensinam as línguas, mas ensinam pelas
línguas. A segunda língua é usada como ferramenta
de comunicação nas aulas e é objeto de estudo em
disciplinas como matemática, história e educação física.

enquanto a segunda obedece ao calendário do Brasil e
à estrutura de aprendizado brasileira.

período integral seria uma das mais eficientes para
o aprendizado de uma segunda língua. ”Neste
ambiente exclusivo, com a aplicação de currículos
nacional e internacional, é natural e espontânea a
aprendizagem da segunda língua”, garante.

O Colégio BIS (São Paulo/SP) aposta nas participações

em um ambiente de trocas e rompimento de

de alunos em competições acadêmicas internacionais
para ajudar na fluência do segundo idioma e
desenvolveu um programa bilíngue completo em
português e inglês.
Método semelhante aplica a Maple Bear, que oferece
as ferramentas necessárias para que cada criança

Ainda que não existam números exatos da quantidade

o aprendizado acontece em todas as esferas, a

”O ensino bilíngue é considerado diferencial nas escolas

do Colégio Positivo, a modalidade de ensino em

O domínio da segunda língua é fundamental em um

aprenda da maneira mais positiva para si, respeitando

tratar-se de uma modalidade de educação em ascensão.

Para o professor Celso Hartmann, diretor-geral

metodologias pelo paÍs

rápido crescimento
de escolas bilíngues atuando no país, é perceptível

Esther
Cristina
Pereira

o seu ritmo e personalidade. ”Na educação holística,
fim de tornar as crianças cidadãos conscientes e
responsáveis para o futuro”, diz a coordenadora de
ensino Julia Basso Caetano Quisen.

mundo globalizado, além de ser muito significativo
fronteiras como a escola. ”A educação bilíngue
de qualidade deve aliar conteúdo a vivências
significativas aos alunos, servindo como um veículo
para outras aprendizagens”, assegura Bruna Elias,
coordenadora pedagógica do Colégio Brasil Canadá.

segunda lÍngua além da disciplina
Como o Ministério da Educação brasileiro ainda não
estabeleceu uma regulamentação sobre a educação
bilíngue, não existe uniformidade nos sistemas das
instituições com essa característica no país. Nessas
escolas, as disciplinas do currículo são as exigidas
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pelo MEC, mas as aulas são
ministradas tanto na língua-

espontânea do vocabulário na língua inglesa, socialização

alvo quanto em português.

entre o universo infantil e o desenvolvimento de

”Ou seja, a segunda língua não

competências bilíngues.

é uma disciplina apenas, mas
sim um veículo de imersão”, diz
Flávio A. Sandi, diretor educacional
do Colégio Marista.

projetos pedagógicos conduzidos no segundo idioma
possibilitam uma vivência multicultural. ”Em todo o

comunicar somente no segundo idioma, fazendo com que

língua não só nas aulas tradicionais. Isso é uma previsão

a aquisição da nova linguagem seja feita de forma natural,

de futuro”, evidencia Hartmann.

A criança vai pensar nos dois idiomas e falar ambos como

A terceira versão da nova Base Nacional Comum

país, com o crescimento do ensino integral, cria-se a
possibilidade de se planejar a aprendizagem da segunda

o benefício de se aprender outra língua até os sete anos.

Por adriana
mugnaini

Diferenciais como atividades culturais e esportivas e

Em sala de aula, o professor de escola bilíngue deve se

nas situações cotidianas. ”É comprovado cientificamente

nova base curricular
Para ensino infantil e
fundamental

com alfabetização na língua portuguesa, construção

Curricular foi anunciada pelo Governo Federal.
Com a homologação, a mudança deve atingir 49
milhões de alunos e 60% do conteúdo abordado
em sala de aula deverá seguir a base curricular
do MEC. Os outros 40% ficam a cargo da rede de

Além dos exercícios em sala, falados e interativos, as

ensino pública e privada e das próprias escolas.

escolas bilíngues utilizam plataformas multimídias,

se fosse nativa”, observa Audrey Taguti, do Colégio BIS.

introduzindo ao conhecimento músicas, filmes, jogos,

É por meio de uma formação multicultural que os

a ser ainda mais fluido, divertido e natural. É um formato

alunos são incentivados a agir como cidadãos do mundo.

de ensino que fomenta a melhoria na concentração e

”O aprendizado internacional deve contemplar atividades

nas habilidades linguísticas, uma maior adaptabilidade e

que envolvem contextos locais e globais e a conexão

flexibilidade diante de diferentes situações e um aumento

entre as diversas culturas e países permite vivenciar

na facilidade para aprender ainda mais idiomas.

A reformulação nos estados e municípios deverá
ser feita em até dois anos.

sites e livros de literatura. Com isso, o aprendizado passa

• ENSINO RELIGIOSO:
Estados e municípios definem se oferecem o tema

para aprendizagens dos conteúdos, ao invés do foco nas

nas escolas públicas.

estruturas linguísticas.

• LÍNGUA INGLESA:

protagonismo na aprendizagem
A escola bilíngue deve incentivar os estudantes a utilizar
assim, aprender a partir de referências reais da vida e
do mundo ao seu redor. O aluno tem a oportunidade de
manter duas línguas sempre ativas. Além da imersão
parcial, em ambiente multicultural, também contam

”na educação holística, o
aprendizado acontece em todas as
esferas, a fim de tornar as crianças
cidadãos conscientes e responsáveis
para o futuro” Julia Basso, Maple Bear.

à abordagem própria das ciências.
valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
4 – Utilizar conhecimentos das linguagem verbal (oral
e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), corporal,
multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica
e digital para se expressar.
5 – Utilizar tecnologias digitais de comunicação
e informação de forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas do cotidiano.
6 – Valorizar a diversidade de saberes e vivências
culturais e apropriar-se de conhecimentos
e experiências que lhe possibilitem entender
as relações próprias do mundo do trabalho.

O ensino de probabilidade e estatística passou a

7 – Argumentar com base em fatos, dados

ser obrigatório desde o 1° ano.

e informações confiáveis, para formular, negociar

No 5° ano uma das habilidades previstas no
ensino de história é ”associar a noção de cidadania

Bruna
Elias

2 – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer

Fundamental.

• PLURALIDADE:
Julia
Basso

entender e explicar a realidade.

É obrigatória a partir do 6° ano do Ensino
• ESTATÍSTICA:

a criatividade e a experimentar situações novas para,

construídos sobre o mundo físico, social e cultural para

e culturais, das locais às mundiais.

cartas em meio impresso e digital.

Hartmann. A segunda língua deve ser usada como meio

1 - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente

• ALFABETIZAÇÃO:

Os alunos precisam saber escrever bilhetes e

em qualquer lugar do mundo”, assinala o professor

educação básica. Saiba mais:

3 – Desenvolver o senso estético para reconhecer,

sete anos, no 2° ano do ensino fundamental.

isso para formar pessoas capazes de fazer a diferença

gerais que os alunos devem desenvolver na

Confira as principais mudanças:

As escolas deverão garantir a alfabetização aos

novas realidades e desenvolver valores universais, tudo

O documento também definiu as competências

e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns.
8 – Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde
física e emocional, reconhecendo suas emoções

com os princípios de respeito à diversidade e à

e as dos outros.

pluralidade”.

9 – Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de

• HISTÓRIA:

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeito

Passa a ser organizado segundo

e promovendo o respeito ao outro.

a cronologia dos fatos.

10 – Agir pessoal e coletivamente com
autonomia, responsabilidade, flexibilidade,

Flávio
Antônio
Sandi

resiliência e determinação.
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Produtos eXClusiVos
Para Comemorar nosso
aniVersário
Em comemoração aos 25 anos da Pimpão
fizemos uma seleção produtos de nossa
linha própria para os ambientes escolares,
dispostos ao longo da revista.
Acreditamos que as crianças podem ser
transformadoras, quando instigadas
desde a infância em ambientes criativos,
imaginativos e diferenciados.

plaYground
aventura
espacial
21618
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ESCOLAS ONDE
AS CRIANÇAS

BRINCAM
E APRENDEM
Por adriana mugnaini

Infantil de fato, até os cinco anos, aí vem os jogos
pedagógicos e as vivências com atividades”, explica
a psicóloga Fernanda Roche.
Na fase berçário há mais o cuidado e menos a
preocupação pedagógica. Mas, cada momento junto
ao bebê é uma oportunidade de ensino. ”Depende
da rotina e de necessidades fisiológicas, como o
sono, a alimentação e, a troca de fraldas. Tudo isso

A Educação Infantil ou Primeira Escola vai muito além
de um local para deixar as crianças enquanto os pais
trabalham ou para substituir as babás. É comprovado
que a estimulação precoce dos pequenos contribui para
o aprendizado futuro e a formação da personalidade.
Em um ambiente lúdico e com acompanhamento
pedagógico, as crianças desenvolvem suas capacidades
motoras, afetivas e de relacionamento social.
A escola para crianças de 0 a 5 anos é um ambiente
rico. Ao contrário do que muitos adultos possam
pensar, a educação infantil é um trabalho – só que com
cara de brincadeira. Além das atividades divertidas,
os ensinamentos também ocorrem pela relação com
os educadores, especialmente na fase mais precoce.

”Falamos no binômio cuidar e educar. Principalmente
quando tratamos do atendimento em berçário, os
primeiros três anos, focamos em uma educação
basicamente para o cuidado. Quando inicia a Educação

O contato das
crianças com
os educadores
transforma-se
em relações de
aprendizado.

se torna um aprendizado”, resume Fernanda. Este
é um dos papeis do educador: transformar a rotina
em momentos especiais e de integração com a
criança.
Segundo a especialista Leonor Bezerra Guerra,
coordenadora do Projeto NeuroEduca, da

o que o poder público
diz sobre a educação
infantil

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
todo o estudante de Pedagogia deveria ter
como conteúdos obrigatórios fundamentos
neurobiológicos de aprendizagem e bases
da Psicologia cognitiva e comportamental.
”É importante reconhecer que o processo de
aprendizagem é biológico, mas que depende
fundamentalmente da interação com o
ambiente. Esse dado valoriza o aspecto social da
aprendizagem: o sistema nervoso se remodela a
partir da interação do indivíduo com o meio”.

”O educador precisa ser

mediador do processo
educativo da criança com
o cuidado e zelo,
proporcionando-lhe
experiências significativas,
visando que ela se torne
protagonista da aprendizagem”,
Irmã Alcilene, do Colégio Damas,
de Recife/PE.

A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da
criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação
da família e da comunidade. Será
oferecida em creches, ou entidades
equivalentes para crianças até três
anos de idade, e em pré-escolas para
crianças de 4 a 5 anos. Seu objetivo é
promover o desenvolvimento integral
em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade.
Trechos da Lei n. 9.394 /1996 – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
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conjunto coordenação
motora completa
17737

OS NUMEROS
DO BRASIL

89,6%

DAS CRIANÇAS DE

HÁ

ESTÃO MATRICULADAS EM PRÉ-ESCOLAS

COM PRÉ-ESCOLA NO BRASIL.

4 E 5 ANOS

105,3 MIL UNIDADES
SENDO

26,3%

DELAS PRIVADAS.

é muito cedo para a escola?
A Educação Infantil passou a ser regida por uma lei somente

56,9%
8
41,6%
NOS ÚLTIMOS

ANOS
CRESCEU

DISPÕEM
DE PARQUE
INFANTIL E

a união e os estados têm a participação de

1% nesta etapa de ensino. são
5 MILHÕES de matrÍculas na préescola

a partir de 1996, com a aprovação da atual Lei de Diretrizes e

O NÚMERO DE
ESCOLAS QUE
OFERECEM CRECHE.

Bases da Educação Nacional. É curioso pensar que há apenas 20
anos os legisladores concluíram ser importante regular e definir
referenciais para o processo educativo. No entanto, apesar da
lei estabelecer os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles não

47,4%

DESSES ESTABELECIMENTOS
POSSUEM SALA DE PROFESSORES

são obrigatórios. O objetivo é assessorar e orientar as escolas
públicas e privadas, buscando a padronização do ensino.
Esses parâmetros indicam as capacidades a serem
desenvolvidas pelas crianças: de ordem física, cognitiva, ética,
estética, afetiva, de relação interpessoal, de inserção social e
fornecem os campos de ação. São descritos os conhecimentos
sobre o movimento, a língua oral e escrita, a matemática, artes
visuais e o conhecimento do mundo. ”A Educação Infantil
de boa qualidade tem um papel fundamental no processo
de desenvolvimento psicopedagógico considerando-se as

EDUCAÇÃO BÁSICA

especificidades da primeira infância. Quando a criança recebe

o paÍs possui

de obter bons resultados no decorrer da vida. Uma vez inseridas

186,1 MIL
ESCOLAS
de educação básica

A Escola Infantil
não vive de
improviso, pois
lida com um
período especial
na vida de
uma pessoa,
quando está se
formando a sua
identidade.

os estímulos corretos nos primeiros anos, terá maiores chances
nesse processo, as crianças desenvolvem autonomia, percepção
corporal, ampliação do vocabulário, relacionamento interpessoal,
articulação do pensamento, raciocínio lógico, limites, dentre
outros”, explica Irmã Alcilene Fernandes, diretora do Colégio

cuidado que a idade demanda. ”É um olhar constante com sua
alimentação, higiene corporal e bem estar, associados à garantia
do direito de brincar como forma particular de expressão do
pensamento, interação e comunicação. O educador precisa ser
mediador do processo educativo da criança com o cuidado e
zelo, proporcionando-lhe experiências significativas, visando que
ela se torne protagonista da aprendizagem”, complementa Irmã
Alcilene.

conteúdos escolares
Falou-se aqui dos parâmetros curriculares, mas como ensinar
às crianças esses conteúdos? Os especialistas são unânimes:
brincando e vivenciando. A criatividade dos professores é
fundamental nesse processo. Há muitas opções de materiais
que são ricos em promover o aprendizado e estimular a
curiosidade das crianças. ”Há itens caseiros que podem ser
incorporados às escolas, juntamente com outros brinquedos
pedagógicos. Eles dão o suporte para o desenvolvimento das
potencialidades. Além das atividades, também é importante
pensar no ócio, no momento de contemplação e valorizar o
descanso”, diz a psicóloga Fernanda. O educador precisa ser
mediador do processo educativo da criança com cuidado e zelo,
proporcionando experiências significativas, visando que ela se
torne protagonista da aprendizagem.

SÃO 48,8 MILHÕES
DE MATRÍCULAS

Damas, de Recife/PE.

Nos espaços lúdicos, a criança aprende de forma mais

A partir dos três anos, as crianças começam a buscar a

ela precisa de orientação. Por isso, o brincar é uma ferramenta

nas escolas de educação básica

socialização. Elas querem interagir com pequenos da mesma

sendo

faixa etária e este contato representa um salto no aprendizado

46,8% ADVINDAS

DA REDE MUNICIPAL

infantil. ”Elas buscam esse convívio social e se estimulam com
ele”, reforça Fernanda. Nesse processo de integração, a criança
vivencia valores que são estruturantes para a formação de sua
personalidade, como o respeito ao outro e as diferenças, ajuda,
partilha, frustrações e conquistas. Isso tudo sem esquecer o

estruturada, em uma fase em que a concentração é dispersa e
eficiente nesta fase de aprendizagem, promovendo o foco e o
interesse dos pequenos ao mesmo tempo em que diverte e
proporciona o exercício da criatividade.
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primeira infÂncia }

estante dupla
com gavetas
19819

canto da Leitura }

estante
era
uma
vez
20067

conjunto
túnel babY
completo
4405

conjunto
primeiros
passos
17742

cercadinho
espumado
babY | 7 pçs
5895
cestos
criativos
saPo
18722

conjunto de
almofadas
infantis com
6 unidades
21806

conjunto
mini sala
de leitura
3 pçs
2919

coletor de
fraldas
19290

refil para
coletor de
fraldas
19345

troca
bebê
pimpão
2829
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RAIO X

animais
criativos
OS ANIMAIS CRIATIVOS LAGARTA, JACARÉ E DINO
CONTRIBUEM PARA DESENVOLVER HABILIDADES
COMO O EQUILÍBRIO, A ATENÇÃO E A CONCENTRAÇÃO

Estimulam a

imaginação, pois

levam a criança a
viver aventuras:
viajar pelo interior do
Pantanal, nas selvas
africanas, na Era
dos Dinossauros ou
mesmo no País das
Maravilhas!

Lagarta – mini
escalada no dorso,
degraus na cauda,
sapatos (três de cada
lado) para apoio dos
pés e um túnel.
A Lagarta, o
Jacaré e o Dino
são fabricados
em polietileno
rotomoldável, sem
emendas.

Trabalham o

São laváveis e
seguros – devido ao
tamanho e ao peso
tem fixação segura,
não tombando,
nem virando. Não
tem necessidade
de parafusos para
fixação.

equilíbrio, melhoram

a coordenação
motora, desenvolvem
e exploram noções de
lateralidade, noção
espacial e a agilidade.

Os olhos dos
animais não se
desprendem, pois
são aparafusados
e colados
internamente.

Desenvolvem
a atenção e a

concentração
das crianças

Jacaré – caminho
de sensações que
inicia na cauda,
passa pelas costas
e patas. Ideal para
trabalhar (aprender)
a lateralidade.

Dino – um
animal de
montaria
excelente!
A textura é
antiderrapante.

Não acumulam água
– devido as suas
formas arredondadas
e com caimento, faz
com que a água não
se acumule em sua
superfície.

são exclusivos, sem comparação,
decorativos e com alta durabilidade.
é amor À primeira vista.
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medalHa de

Jamile Falcão Rebouças

OURO
na Vida

“a matemática é mais do que uma
ferramenta pra mim, ela é uma chave
que abriu as portas do mundo”,
Jamile Rebouça

Por
daniela
licht

Em Fortaleza (CE), a Organização Educacional Farias
Brito incentiva a participação nas Olimpíadas e a
busca pelo conhecimento mais aprofundado das
disciplinas. ”Com isso, aguçamos o raciocínio lógico
de nossos alunos e oferecemos uma formação
diferenciada. A participação nas Olimpíadas Científicas
estimula o espírito de cooperação entre os alunos e,
ao mesmo tempo, prepara-os para os desafios da
vida. Isso favorece a formação de um currículo mais
sólido, estimula a capacidade de resolver problemas
Claudio Landim

e, consequentemente, proporciona uma melhor
preparação para o mercado de trabalho”, comenta o
professor Marcelo Pena, Supervisor Pedagógico da
instituição.

alunas no pódio olÍmpico
A estudante Jamile Rebouças, de Fortaleza (CE), garante
que participar das Olimpíadas Científicas mudou a sua vida.
Atualmente no 9° ano do Colégio Farias Brito, lembra que
Competições voltadas aos estudantes do ensino fundamental ou médio, as
Olimpíadas Científicas incentivam e encontram talentos nas diferentes áreas
do saber. Abrangendo diversas disciplinas – como Matemática, Química,
Astronomia, Física, Robótica, Linguística e Biologia, entre outras –, esses
eventos desenvolvem a capacidade e a motivação dos alunos, fomentam o
estudo, a integração entre os participantes e mostram que
o conhecimento abre muitas portas.
O coordenador geral do Colégio Etapa (SP), professor Edmilson Motta,
fala que o apoio dado pela instituição aos alunos participantes das
olimpíadas faz parte de um ciclo virtuoso, que enriquece contínua e
mutuamente tanto o currículo do aluno quanto o da escola.
”A imersão em um ambiente em que a dedicação é claramente
associada ao bom desempenho e ao mérito modela no aluno
uma postura que será importante para toda a sua vida”,
garante. ”As medalhas ampliam as oportunidades acadêmicas
e profissionais. Como é possível escolher a disciplina da
competição, temos casos de alunos que descobriram a paixão
por uma área, a vocação por uma carreira, a partir desta
experiência”, diz.

começou a se interessar pelas competições porque gostava
muito de Matemática e queria aprender cada vez mais. ”Para me
preparar, resolvi algumas provas anteriores, estudei materiais que
encontrei na internet e assisti a várias aulas focadas no desafio.
Vivo experiências sensacionais a partir delas. Hoje, a Matemática

A experiência traz como resultado concretas
possibilidades profissionais. ”Muitos de nossos alunos,
ex-alunos olímpicos, são absorvidos rapidamente por
grandes empresas nacionais e multinacionais que
buscam pessoas com essas características”, fala Pena,
lembrando que o Farias Brito já representou o Brasil em
Olimpíadas Científicas em 45 países.

é mais do que uma ferramenta pra mim, ela é uma chave que

amor ao saber

abriu as portas do mundo”, diz a vencedora da edição de 2016 da

O mundo olímpico proporciona ao aluno o sentimento

Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

de amor ao saber, que se reflete diretamente no seu

A estudante do 2º ano do Colégio Etapa (SP), Mariana Groff,
conta que não fazia a menor ideia do que eram as Olimpíadas
Científicas, mas o slogan Somando novos talentos para o Brasil,
inscrito no cartaz de divulgação da Olimpíada de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP), soou como um desafio novo
e interessante. ”Pensei: ‘quem sabe eu sou um destes novos
talentos?’”, recorda a medalhista de ouro da edição 2016 da
competição. A vitória abriu horizontes e despertou a vontade
de participar de novas competições, o que levou à conquista
do 1º ouro nível 2 da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM),
que deu à Mariana o acesso às Olimpíadas Internacionais
desta disciplina.

comportamento e na empolgação em aula, na escola
e na vida. ”Uma distinção na Olimpíada motiva não
apenas o aluno a investir em seus estudos, mas
também os seus colegas de turma. Uma tese de
Doutorado de Harvard mostra que uma menção
honrosa tem um impacto importante no desempenho
acadêmico futuro de um aluno”, diz Claudio Landim,
Doutor em Matemática e, desde 2011, coordenador
da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Esta
competição premia todos os anos seus participantes
com 6,5 mil medalhas – 500 de ouro, 1,5 mil de prata e
4,5 mil de bronze – e até 47 mil menções honrosas.
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ConHeça algumas das
PrinCiPais olimPÍadas
CientÍfiCas naCionais
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA (OBR)
www.obr.org.br/
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA (OBM)
www.obm.org.br/quem-somos/pagina-exemplo/

Turma de 2014 do Colégio Militar de Curitiba premiada na Olimpíada Canguru
de Matemática com as professoras Jucélia Pirkel e Alzira Akemi.

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP)

Segundo ele, a principal característica destas competições é detectar

www.obmep.org.br

alunos talentosos e oferecer uma formação que os estimule a ingressar
na universidade. ”Muitos alunos que não gostam de Matemática, mas
descobrem com a prova que a disciplina pode ser muito diferente do que é

aprendendo
com robÔs

apresentado na escola. Acabam gostando da matéria e descobrindo uma
vocação”, explica.
Para participar, é preciso estar atento ao formato da competição, visto

O professor José Ricardo Dolenga Coelho está

que cada uma apresenta regulamento e formas de inscrição próprias.

envolvido com a robótica desde 2015, quando

Normalmente, são três níveis de olimpíadas: estaduais, nacionais

adotou o projeto para alunos do 6º ao 9º ano da

e internacionais. Para fazer parte das nacionais, não é obrigatória

Escola Municipal São Miguel, de Curitiba (PR).

a participação anterior nas estaduais. No entanto, a presença nas
competições internacionais demanda necessariamente a passagem pela

Batizada de Fusion Robôs, a equipe composta

etapa nacional. As cobiçadas etapas internacionais reúnem de quatro a
seis participantes de cada país e ocorrem cada ano em um local diferente.
Nestas ocasiões, os alunos representam a nação e têm acesso amplo aos

Mariana
Bigolin Groff

pontos turísticos e à cultura local.

planos de trabalho com os colegas, além do suporte oferecido pelas escolas,
como aulas experimentais práticas em laboratórios, que proporcionam uma
perspectiva de aprendizagem participativa e significativa.

alunos se tornem mais compromissados em alcançar seus objetivos”,

pessoas com condições melhores de pesquisa e desenvolvimento”, conclui.
Saiba mais em www.olimpiadascientificas.com/olimpiadas
/o-que-sao-olimpiadas-cientificas/

www.obquimica.org/olimpiadas/junior
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA (OBQ)
www.obquimica.org/
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA)
www.oba.org.br/site/
OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL (ONHB)
www.olimpiadadehistoria.com.br/
OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS JUNIOR BRASIL (IJSO BR)
www.ijso.com.br

A participação também rendeu a José Ricardo o

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA (OBB)

título de melhor técnico de robótica do torneio.

www.anbiojovem.org.br/

e inspirador, pois vemos o crescimento e a

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA (OBI

autonomia que cada jovem adquire. Os desafios

www.olimpiada.ic.unicamp.br/

os problemas propostos podem ser aplicados

ano no Colégio Militar de Curitiba, que iniciou a participação na Olimpíada

no estudo aprofundado da disciplina, o que faz com que a sociedade ganhe

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA JÚNIOR (OBQ JR.)

escolas do Paraná.

e as soluções que ele tem que encontrar para

assegura Alzira Akemi Kushima, professora do Ensino Fundamental do 9º

proporcionam a descoberta de novas gerações de talentos que ingressam

www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2017/

”O estudo de Robótica Educacional é gratificante

”O reconhecimento mediante os colegas e a sociedade faz com que os

de ensino de reconhecimento nacional e internacional. Estes eventos

(OBR), da Olimpíada do Conhecimento e da First
premiação nacional, ficando entre as sete melhores

material de apoio próprio desenvolvido para as competições, aulas extras,

premiados estão em plena atividade no meio profissional e em instituições

já participou da Olimpíada Brasileira de Robótica
Lego League (FLL). Nesta competição, alcançaram a

A preparação também é um fator muito importante: vale estudar com

Brasileira de Matemática (OBM) em 1999. ”Muitos de nossos alunos

por nove alunos e comandada por José Ricardo

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA (OBF)

Edmilson Motta

também no seu cotidiano”, explica. ”Nosso projeto
encoraja os alunos a pensar como cientistas
e engenheiros, ao mesmo tempo em que
proporciona divertimento, pensamento criativo
e estimula a autoestima, confiança e ultrapassar
obstáculos”, conclui.
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Professores

INSPIRADORES
Ana Emília
Cardoso
”Na 5ª série eu descobri um estranho prazer na
escola, analisar sintaticamente as frases, que nessa
época passei a chamar de orações. Era 1989 e fazia frio
nos corredores da Escola Anjo da Guarda, em Curitiba. A
paixão pelo Português me fazia ter muita vontade de ir pra
aula, mesmo em dias gelados. O cupido nessa relação foi a
Gledi Guimarães, uma professora maravilhosa, mãe de três
caras, com um sorriso largo e o dom de tatuar no cérebro dos
alunos assuntos subjetivos demais. Subjetivos, substantivos,
coordenados assindéticos e o resto do pacote. Ela ensinava de um
jeito tão divertido e lógico que me garantiu não só segurança, mas
algum domínio da língua dali em diante”.

”Se hoje eu trabalho com a escrita
e idiomas, certamente foi porque,
quando eu tinha 11 anos, ela se
debruçou na minha carteira, deu
uma piscadela e disse: ‘Olha que
fantástico isso!’. E eu acreditei”.
Ana Emília Cardoso é jornalista,
escritora e autora do livro “Mamãe é Rock.

Marcos Piangers
”O professor que mais me marcou foi o Luiz
Alberto Scotto, professor de texto na Universidade
Federal de Santa Catarina. O cara tinha uma
linguagem franca, avaliava nossos textos sem dó,
me ensinou a fugir dos clichês e das voltas textuais
que não levam a lugar nenhum. Ele me ensinou a
escrever de forma leve, a sempre ler o texto depois
de escrever, a fazer transições de parágrafos
surpreendentes e a sempre terminar o texto com
uma patada. Foi o Scotto que me emprestou
Pergunte ao Pó e a partir dali me apaixonei por
narrativas em primeira pessoa. Ele era fã de novo
jornalismo e falava disso com tanta paixão que me
motivou a ler todos seus autores favoritos. E, como
se não bastasse tudo isso, ainda coordenou meu
estágio na área digital do curso de Jornalismo, me
proporcionando trabalhar com internet em 1999”.

”Foi marcante e
transformador, serei para
sempre agradecido”.
Marcos Piangers é jornalista,
escritor e autor do livro “Papai é pop.
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Clóvis de
Barros Filho

Fábio Porchart
”A professora Teresa de português foi inspiradora.
Ela me ensinou a ler de uma maneira peculiar.
Ensinou os alunos a ler livros, poesias e letras de
música. E despertou em mim o prazer da leitura.
Mas a professora Teresa não lia apenas com a
gente, ela interpretava e explicava o texto. Lembro
quando ela leu para a turma a letra de uma
composição do Raul Seixas.”

” Imagina uma criança de 10
anos entendendo porque
quem não tem colírio usa
óculos escuros. Valeu por
tudo professora Teresa”
Fábio Porchart é humorista e ator

”Ao longo da nossa trajetória escolar e universitária,
muitos professores assumem a tarefa de nos educar.
Alguns poucos se tornam inesquecíveis, enquanto
que a maioria é difícil de se lembrar. Poderia destacar
muitos, nos mais diferentes estágios de minha
vida acadêmica, mas o que mais me marcou de
forma positiva, foi o professor Fernando Teixeira,
do cursinho Objetivo. Ensinava literatura brasileira.
Encantava pelo conhecimento, pelo amor à literatura,
pela competência dramática e pela exuberância
declamatória. E se veio de Ribeirão para São Paulo,
pelo menos uma coincidência eu tinha que encontrar
com a minha própria vida profissional.”

José Dionísio Rodrigues
”De 1965 a 1966, estudei em Farmington, Illinois (EUA). Ali,
fiz o último ano (Senior) na Farmington Community High
School. Em uma conversa profunda, meu professor de
oratória e conselheiro, Charles Pulliam, analisou meu teste
vocacional e, ao contrário do que eu imaginava, que seria
José Dionísio
um estudante de Engenharia Química, me direcionou
Rodrigues, empresário,
à área humanística. Começou ali a minha carreira na
publicitário e fundador
área de Comunicação. Voltei ao Brasil, fiz o curso
do maior grupo de
de Jornalismo na UFPR, me formei em 1970,
comunicação do Sul
trabalhei em jornais e televisão, fiz assessoria de
do Brasil, o Grupo OM
imprensa e avancei cada vez mais na área de
Comunicação, onde permaneço até hoje.”

” Fernando Teixeira, já
falecido, foi de todas as
minhas experiências
como aluno o mais genial
professor que já vi atuar”.

Clóvis de Barros Filho é um dos
palestrantes mais requisitados do Brasil,
é Doutor em Comunicação e professor.
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Adriana Melo
” Escolher um professor que marcou a minha vida é
uma tarefa difícil, pois felizmente muitos participaram
de forma decisiva em minha formação. Ainda hoje
recordo da minha primeira mestra, minha prima Joana
Darc. Vários professores passaram por minha vida
deixando ensinamentos marcantes, mas como o tema é
inspiração, tenho que falar do Dr. Amorim, meu professor
de Obstetrícia do curso de Medicina da Faculdade Federal de
Campina Grande. Ele foi um médico à frente do seu tempo.
Fazia parto de leboyer no interior da Paraíba quando a maior
parte do Brasil nem falava no assunto. Mas o que mais me
encantava era ouvi-lo versar sobre diagnósticos e tratamentos
que não eram disponíveis onde morávamos, ou seja, não se
limitava ao que estava ao nosso alcance” .

”ele me inspirou a ver
que não existia limite
para o conhecimento,
principalmente o
geográfico”.

adriana melo, é pesquisadora
e descobriu a relação entre o vírus
da zika e as malformações cerebrais

José Carlos
Martins
”Meu melhor professor chamava-se José Kliass.
Era um imigrante do leste europeu que veio ao
Brasil no tempo da segunda guerra mundial e foi
talvez um dos maiores professores da história do piano no
Brasil. E o grande segredo dele era respeitar a individualidade
do aluno e no que diz respeito ao talento e musicalidade, além
de dar para esse aluno a disciplina técnica. As recordações
que tenho dele são fantásticas. Tanto é que ele será retratado
no filme que deve ser lançado em agosto sobre a minha
vidacomposição do Raul Seixas”.

José Carlos
Martins é
pianista e
maestro

Thaisa Storchi
Bergmann
”O Universo é a minha inspiração. Sou fascinada por
sua imensidão e tudo o que há nele. Escolhi a carreira
científica para tentar compreendê-lo, mas o que
aprendi é que ele é muito mais surpreendente do
que conhecemos como ‘ficção científica’. Cito os
Thaisa Storchi Bergmann,
Buracos Negros Supermassivos, meu tema de
chefe do Grupo de Pesquisa
pesquisa, objetos exóticos que influenciam
em Astrofísica da UFRGS
a evolução da galáxia que habitam. Ao
premiada no For Women in
tentarmos entender como evolui uma
Science pelo trabalho que levou
galáxia, estamos na busca de entender a
ao entendimento de como
evolução do Universo em que vivemos.”
buracos negros se formam nos
centros das galáxias
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DIREITOS E DEVERES

Por um

MUNDO
melHor
Um ambiente de respeito,
responsabilidade, compreensão,
fraternidade, justiça, igualdade
e alteridade deve ser a meta
estabelecida dentro da escola,
pois este é o local propício ao
desenvolvimento de relações sociais
saudáveis. Se realmente está ao
nosso alcance a construção de um
mundo melhor, é na escola que
precisamos estabelecer um dos
seus principais alicerces.

consequências na vida do aluno”, aconselha

melhor compreender qual é a expectativa

Salomão.

comportamental que deles se espera.

Em regra, é na escola que as crianças

Também é importante dar respostas claras

experimentam as primeiras relações

e objetivas quanto à violação, os motivos e

conflitivas fora do ambiente familiar,

o responsável pelo seu descumprimento,

onde adquirem as suas primeiras lições

assim como as consequências práticas que

práticas de convívio social. É com base

a violação acarretou ao seu autor.

nessas experiências que desenvolvem
as suas primeiras noções de justiça,

Por
ana maria
ferrarini

uma sociedade
livre, justa,
inclusiva, pluralista,
que respeite os
direitos humanos, a
dignidade da pessoa
humana e o meio
ambiente, somente se
estabelecerá por meio
de uma educação que
tenha esses princípios
como fundamento

”A escola tem o dever de proceder desta

de direitos e de obrigações, bem

forma, pois uma atuação fora dessa

como da complexidade das relações

perspectiva poderia criar a falsa impressão

humanas e sociais. ”Essas percepções

de que a violação de uma regra de conduta

acompanharão os alunos por toda

estabelecida não acarretaria em nenhuma

a sua vida e, por esse motivo,

consequência prática ao infrator. Tal

devem ser tratadas com a máxima

entendimento pode desencadear sérias

importância”, finaliza.

direitos dos alunos

deveres dos alunos

1. Direito a receber um tratamento respeitoso, educado

1. Dever de respeitar os professores,

e protetivo por parte de todos os alunos, professores e
colaboradores em ambiente escolar inclusivo e acolhedor;
2. Direito a um ambiente escolar limpo, arejado, salubre,
seguro e adequado às atividades educacionais a serem

Por isso, o advogado e presidente

e outros colaboradores da escola.

da Comissão de Defesa dos Direitos

de um objetivo claro e determinado,

”O cumprimento das regras está

Humanos da OAB Seccional Paraná,

anteriormente apresentado ao

vinculado ao conhecimento de

Alexandre Salomão, acredita que

aluno.

todos os envolvidos nas atividades

obedecer a deveres e respeitar

escolares”, assinala, reforçando que

direitos no ambiente escolar são

E, caso violado um direito ou uma

os direitos e deveres dos alunos

relevantes para formar cidadãos

obrigação, deve-se aplicar sanção

devem ser tratados dentro de

conscientes, corretos e justos.

a ele correspondente, sempre

uma perspectiva igualitária. ”Não

Mas que critérios a escola deve

associada a um caráter pedagógico.

se pode exigir ‘mais ou menos’

seguir para determinar um manual

”Assim é indispensável que se dê a

direitos e obrigações em virtude

de conduta para os alunos?

oportunidade de defesa ao aluno,

da gratuidade, ou não, do ensino

”Primeiramente, é necessário

de se fazer ouvir para demonstrar

recebido pelo aluno”.

as suas razões e motivos”, sublinha

respeitar a Constituição Federal.

razões e assim dar a oportunidade de

Salomão. ”Não pode o estudante

A Carta Magna delimita direitos e

Para ele, a escola tem o dever de

deveres visando ao progresso das

ser sumariamente sancionado,

demonstrar que os direitos a que

relações sociais”, destaca Salomão.

pois tal ato traz um sentimento de

os alunos fazem jus não são favores

O advogado recomenda que é

descrédito e impotência. Nenhuma

feitos pelos responsáveis pelas

muito importante que um manual

experiência construtiva decorre da

instituições de ensino, mas fruto

de condutas ou um regimento

punição pura e simples”, adverte.

de uma evolução histórica social.

interno seja imediatamente

Portanto, para que surtam os

Da mesma forma, o respeito as suas

entregue aos alunos, professores

esperados resultados, há de se

obrigações deve existir em função

ouvir todos os envolvidos, suas

desenvolvidas;
3. Direito a atenção individualizada dos professores quanto à
assimilação dos conteúdos ministrados em sala, a fim de
oportunizar aos alunos que sejam feitas todas as perguntas
necessárias ao esclarecimento de suas dúvidas;
4. Direito a receber os ensinamentos através de boas aulas,
previamente preparadas pelos professores, a primar para
que se apresentem de forma agradável e interessante,
utilizando-se de livros e outros materiais de apoio, a
possibilitar, assim, melhor absorção dos conteúdos;
5. Direito à reposição de conteúdos ministrados em sala de
aula, especialmente quando o aluno for impossibilitado
do regular comparecimento às aulas, assim como especial
atenção e auxílio nos casos de dificuldade na assimilação
dos conteúdos apresentados;
6. Direito a intervalo com tempo suficiente para alimentar-se,
bem como para atividades recreativas;
7. Direito a ser informado de como e quando serão realizadas
as avaliações, assim como ter assegurada a revisão de
eventuais equívocos no resultado delas decorrentes.

colaboradores e alunos;
2. Dever de prestar atenção durante as
aulas, assim como estudar os assuntos
abordados durante as aulas ministradas,
comportando-se e agindo sempre de
forma colaborativa e respeitosa em todas
as atividades escolares;
3. Dever de não faltar às aulas,
comparecendo sempre a todas as
atividades educacionais apresentadas no
ambiente escolar;
4. Dever de cumprir todas as tarefas e
atividades educacionais solicitadas no
ambiente escolar;
5. Dever de colaborar com o bom
aproveitamento das atividades escolares,
no intuito de expressar suas dúvidas
e opiniões de forma cortês e educada,
devendo aguardar o momento em que a
palavra lhe for dada pelo professor;
6. Dever de colaborar e zelar pela
manutenção das condições de limpeza e
conservação do ambiente escolar.
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saLa de auLa }
estante com
gavetas
17815

mesa
quadrada
com pés
reguláveis
22215

mesa
nuvem
19817

mesa
redonda
infantil
18719

cadeira
roYal
infantil em
plástico
17817

saLa do soninHo}

esPaço eduCatiVo
de ConViVÊnCia
Para um Projeto Educativo alcançar seus objetivos é preciso ter um espaço adequado para sua produção. Quanto
mais acolhedoras, participativas, prazerosas e dinâmicas forem nossas salas de aula, maior será a produção
intelectual e afetiva das nossas crianças. A Pimpão dá um novo significado ao espaço de sala de aula.

cestos
criativos

estante era
uma vez
20067

mesa nuvem
pimpão
19817

CoelHo
17815
saPo
18722
Canguru
18725
PeiXe
18723

cama infantil
em plástico
17816
colchão
babY
17998
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DICAS

TECNOLOGIA
um inCremento
Para a eduCação
Por
daniela
licht

1. Equilíbrio é tudo: a abordagem chamada de Sala de

Aula Invertida propõe o estudo do conteúdo em casa

7. Outras tecnologias gratuitas podem ajudar

o professor a organizar sua rotina de trabalho,

com vídeo-aulas e recursos interativos, mas na sala

como o Google Classroom – que organiza e otimiza

de aula a utilização dos métodos tradicionais

aulas – , o Com8s – que permite compartilhar

2. Uma outra proposta é o modelo de Ensino Híbrido,

arquivos diversificados com alunos e colegas de
trabalho – e o Fet – ideal para acertar horários de

que mescla o uso da tecnologia digital com o

trabalho, salas de aula, intervalos, alunos, matérias

contato e interações face a face entre os alunos

dadas e dados estatísticos

3. Que tal usar a música na sala de aula para relaxar 8. Utilize a seu favor o aparelho celular: desenvolva
e incentivar o aprendizado? Os sites de rádio ou

atividades específicas e proponha o download de

streaming podem auxiliar neste processo

aplicativos focados na capacitação dos alunos

4. Alguns apps foram desenvolvidos

especificamente para ajudar no aprendizado de

O uso das ferramentas tecnológicas – os famosos gadgets – tornou-se
imprescindível na sala de aula contemporânea. Os professores lidam
diariamente com crianças e adolescentes que desejam aulas dinâmicas
e interativas e que estão totalmente à vontade com os dispositivos
móveis. Por isso, ficar só no papel e esquecer da tecnologia é um grande
erro. Além disso, ferramentas como tablets, apps, celulares, ebooks e
ipads somadas a um bom roteiro de aula tendem a dinamizar a figura
do professor na classe, já que métodos avaliativos como provas online,
práticas colaborativas e até construção de projetos, dependendo da
disciplina, podem ser criados com mais recursos.
A grande pergunta é: seria preciso liberar ou impor algum limite ao uso da
tecnologia na escola? A Revista Transformando ajuda neste dilema com
algumas dicas aos educadores:

9. Nada de viver no passado: que tal um bate papo
com os alunos para trocar experiências sobre o

Matemática, como o Math Drills, Native Numbers e

uso da tecnologia e juntos chegarem a um senso

TanZen. Seu uso em sala de aula pode aprimorar o

comum?

processo de ensino

5. Que tal reunir seus alunos e desenvolverem em

10. Lembre-se, a tecnologia não é uma inimiga. Seu
propósito não é eliminar a presença do professor,

conjunto um blog da classe? O programa Edmodo é

mas ajudá-lo a aproveitar da melhor forma o

uma boa pedida para esta lição coletiva

tempo em sala de aula e incrementar ainda mais

6. A tecnologia está aí para ajudar também os

professores: o GoogleDocs é uma ferramenta
gratuita e excelente para organizar lições, textos e
provas. Aproveite!

a sua atividade
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LEITURA

LEITURA

ERA oa boLa
menino,
e outros
UMA brinQuedos
VEZ
...

Por
ana maria
ferrarini

relacionando. ”São todos pessoas que passaram pela minha

meus filhos, os colaboradores, todos tentamos fazer

vida. Não determinei nenhum critério para inseri-las na

a alegria dos nossos amigos e parceiros”, assinala,

narrativa, apenas escolhi aquelas que participaram de minha

frisando que o livro contou com a colaboração

história”, acentua o autor. De todos, apenas ”Anja” é a única

de muitos amigos.

personagem simbólica, por representar as muitas religiosas
que auxiliaram José no recomeço de sua jornada.

Além da história como a bola, outros brinquedos ou

uma história de conquistas

carrinho, a casinha, o urso de pelúcia e as cinco Marias.

No livro, o autor se descreve como um menino pequeno e

comprometido por meio de seus produtos junto aos seus

franzino, que tinha a bola como sua companheira. Era ela

clientes, parceiros e amigos”, afirma.

quem lhe trazia alegria, que o fazia correr e brincar todos
os dias. Ao longo da história, o menino descobre o mundo e
aprende a viver. ”Dizem que a gente aprende pela dor e pelo
amor. Eu aprendi pelos dois. É o meu primeiro livro e,

Já dizia o poeta chileno Pablo Neruda que escrever é
fácil. ”Você começa com uma letra maiúscula e termina
com um ponto final. No meio você coloca ideias”. E são
justamente as ideias que transformam a narrativa
e os personagens tão notáveis, responsáveis por
despertar o interesse pela leitura até as últimas
páginas do livro. A arte de contar histórias requer
imaginação, inspiração, vivência e fluidez. E tudo
começa, em muitos casos, com um
insight inesperado.
Certo dia sr. José Ribeiro, presidente da
Pimpão, foi com Dona Nina, sua esposa,
levar os cinco netos ao cinema. Lá, percebeu
como as crianças absorvem mais os
valores da vida por meio de histórias.
Inspirado, teve a ideia de escrever um

se os leitores gostarem e interagirem, pensarei em contar
as histórias de outras pessoas que fizeram e fazem parte da

Não é à toa que a Pimpão é quase um personagem do livro.
”A empresa nasceu para transformar, inovar, criar maiores
e melhores possibilidades de aprender e aprender sempre”,
fala sr. José. Para ele, a obra é uma forma de presentear os
companheiros na luta pela educação. ”Será nossa lembrança
dos 25 anos da empresa. Esperamos que ele se torne o

”José, a bola e a história do brinquedo” tem sua estrutura

pois família para mim é tudo!”, finaliza.

embrião de outras histórias de sucesso comercial e familiar,

dividida em dois capítulos, além de várias ilustrações. Na
primeira parte, o autor narra a trajetória do menino José e sua
inseparável bola, abrindo um parêntese para reconhecer que

José Ribeiro

a paixão e amizade pelo brinquedo permanecem. ”Até hoje
gosto de jogar uma ‘pelada’ com o pessoal da empresa.
A meninada me convida e lá vou eu”, diz.
O segundo capítulo é destinado à história dos brinquedos.
”A proposta do livro é abordar temas como recomeço e
valores. O objetivo é fazer a pessoa brincar ou pelo menos
lembrar o tempo em que brincava e como era feliz”,
descreve sr. José.
O prefácio do livro é assinado por Dona Nina, que no início foi

e o relacionamento com seu brinquedo

avessa ao projeto. No entanto, depois de ler a obra pronta, se

preferido. Assim nasceu ”José, a bola

emocionou com a narrativa e reconheceu. ”Já pensou se uma

e a história do brinquedo”, obra que

pessoa sem esperança ler o livro? Com certeza vai sorrir e

conta parte de sua vida e de

acreditar que a vida pode ser modificada”, fala a esposa.

Ele é o José do livro, um menino

”Brincar é a atividade com a qual a Pimpão tem se

minha vida”, considera sr. José.

livro contando episódios de sua infância

sua família.

brincadeiras são abordados no livro, como as bonecas, o

a vida nas páginas

FICHA TÉCNICA

“josé, a bola
e a história
do brinquedo”
Autor: José Ribeiro

que nasceu em uma família

A história dos personagens se entrelaça com episódios da

muito pobre, com muitos

vida do autor. ”A personificação dos meus filhos em seus

irmãos e sem recursos.

brinquedos prediletos foi a parte da narrativa que me deu

A partir do personagem

mais prazer em escrever”, conta. Ele lembra que o fato mais

principal surgem os

marcante descrito no livro aborda o período em que perdeu

demais, que vão se

tudo e recomeçou. ”A Pimpão é este recomeço, esta nova

Páginas: 68

vida”, orgulha-se. ”Na empresa somos felizes. Eu, a Nina,

Distribuição dirigida

Colaboração: Consultoria
Pedagógica Pimpão
Editora: Pimpão
Ilustrações: Guto Oliveira
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pátio eXterno }
casinha
nina
20063

PlaYground
lugar de
alegria

plaYground
interativo
árvore
18772

Brincar é o meio
pelo qual as crianças
desenvolvem as
habilidades necessárias
para a vida do século XXI.
Destacam-se entre elas
a criatividade, resolução
de problemas, empatia,
colaboração, socialização,
equilíbrio e autocontrole.
Quanto mais criarmos
para nossas crianças
ambientes criativos,
diferenciados e
instigadores da
imaginação - melhor
elas serão. No
Playground as crianças
se transportam para
um mundo de alegria,
diversão, movimento e
imaginação.

jacaré
criativ0
21613

lagarta
criativa
21614

conjunto de
almofadas infantis
6 unidades
21806

plaYground
multiatividades
8 em 1
17820

escalada
planetária
20069

pátio 1}

plaYground
girassol
18795

lagarta
criativa
21614

plaYground
clube do brincar
21616

circuito
sensorial
14 pçs
21611
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as escolas que
os brasileiros
frequentam

o retrato da

EDUCAÇÃO
Brasileira

Por
ana maria
ferrarini

Um dos pilares do desenvolvimento
das nações, a educação contribui com
o aumento da renda e a melhora da
qualidade de vida dos cidadãos. Nas
últimas décadas, o sistema de ensino
brasileiro passou por transformações
relevantes e embora, o país tenha
avançado neste campo, ainda há muito
para ser feito.
As alterações implementadas ao longo
dos anos representam os primeiros
passos para manter o processo
educacional atualizado e sincronizado
com o de outros países. A revista
Transformando faz uma análise sobre a
educação no Brasil e aponta alguns dados
importantes, confira:

O Censo Escolar da
Educação Básica aponta que

53,7%

das escolas de educação básica
que ofertam ensino fundamental
possuem biblioteca e/ou sala de
leitura. O indicador pula para
88,3% em escolas
com Ensino Médio.

Das escolas de
educação básica,
71,3% oferecem alguma etapa do Ensino
Fundamental; 67,8% têm laboratório de
Informática, 25,2% de Ciências e
61,3% dispõem de acesso à internet.

O Ensino Fundamental é a maior etapa
de toda educação básica, ultrapassando

censo
escolar

O BRASIL TEM

48,8 milhões
de estudantes matriculados nos três
níveis de ensino: Infantil, Fundamental
e Médio, nas

186,1
mil
escolas públicas e privadas, segundo o Censo

Escolar da Educação Básica, realizado anualmente
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 27 estados.

27,5 milhões de matrículas
15,3
12,2

milhões nos anos iniciais e

milhões nos anos finais.

A REDE MUNICIPAL DETÉM

São 8,1 milhões
de matrículas no
Ensino Médio.
São

2,2
milhões

46,8%

das matrículas, a Estadual
34%, a Privada 18,4%
e a Federal participa com o restante.

de docentes atuando
na educação básica
brasileira e deste
total, 77,5%
possuem nível
superior completo.
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avaliação educacional
De três em três anos, a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) avalia o nível da educação de 70
países. Trata-se do Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (PISA, em inglês).
NA ÚLTIMA VERSÃO (2015),
O BRASIL PARTICIPOU
COM 23.141 ALUNOS DE
841 ESCOLAS PÚBLICAS E
PRIVADAS, REPRESENTANDO
UMA COBERTURA DE 75% DOS
ESTUDANTES DE 15 ANOS.

Considerada a avaliação educacional mais importante do
mundo, o PISA traça um perfil básico de conhecimentos
e habilidades dos estudantes. No país, a prova fica sob
a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em 2015,
o programa deu ênfase à Ciências, Matemática e Leitura.

O BRASIL REGISTROU
NO PISA 401 PONTOS
DE DESEMPENHO EM
CIÊNCIAS, 407
PONTOS EM
LITERATURA
E 377 PONTOS
EM MATEMÁTICA.

RAIO X EDUCAÇÃO
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termÔmetro
O Enem - Exame Nacional do Ensino Médio se tornou
um dos mais significativos termômetros da qualidade da
educação nas escolas públicas e particulares do país.

DAS 100 PRIMEIRAS ESCOLAS
NO RANKING DO MEC, 97
SÃO PARTICULARES
E APENAS TRÊS
PÚBLICAS.

NO GRUPO
DAS 1.000
MELHORES,
49 SÃO
PÚBLICAS.

aprendizagem
adequada
O percentual de estudantes com aprendizado adequado no Brasil
aumentou do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, de acordo
com dados do movimento Todos pela Educação. Em Matemática,
no terceiro ano do ensino médio, ao deixar a escola, 7,3%
dos estudantes atingem níveis satisfatórios de aprendizado.
Em Língua Portuguesa, o índice é de 27,5%.
Em 2005, 0,1% dos municípios tinha mais de 75% dos estudantes
aprendendo o mínimo de Língua Portuguesa adequado à etapa.
Esse índice saltou para 8,4% em 2015.
Em 2005, nenhum município (0%) tinha mais de 75%
dos estudantes com aprendizado adequado em
Matemática. Em 2015, foi de 4,2%.
Os números são baseados no resultado da Prova Brasil e do Saeb aplicados em 2015.
A Prova Brasil é um dos componentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
considerado um importante indicador de qualidade do ensino.
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capital humano
A recente edição do “Relatório sobre o Capital Humano”, estudo do
Fórum Econômico Mundial que analisa a capacidade dos países em
preparar sua gente para criar valor econômico, mostra que

35%

DO CAPITAL
HUMANO
GLOBAL

AINDA NÃO TEM UM TRATAMENTO DIGNO.

O ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO
DO BRASIL APARECE EM

83º LUGAR,

REGISTRANDO UMA
PONTUAÇÃO DE 64.5.

Para medir o grau de desenvolvimento, o estudo se fundamenta em quatro pilares:
educação, saúde e bem-estar, emprego e força de trabalho e ambiente de oportunidade.
Globalmente, segundo o estudo, a falta de um planejamento de longo prazo
perpetua a perda contínua do potencial da população, comprometendo seu
crescimento e competitividade.
OLHANDO DE UMA FORMA GERAL,
O RELATÓRIO SALIENTA QUE HAVERÁ
DESAFIOS PARA TODOS: LEGISLADORES
TERÃO QUE DESENVOLVER REGRAS ÁGEIS DE
GOVERNANÇA PARA LIDAR COM O CRESCENTE
MERCADO DE TRABALHO DIGITAL, GOVERNOS
DEVERÃO CUMPRIR A PROMESSA DE USAR
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO
PERMANENTE E EMPRESAS PRECISARÃO
REPENSAR A ATITUDE DE SER APENAS
“CONSUMIDORES” DA MÃO DE OBRA,
ATUANDO TAMBÉM CADA VEZ MAIS
EM FORMAÇÃO.

CE

RT

IFI

CA
D

O

ÍNDICE DE CAPITAL
HUMANO 2016
1º FINLÂNDIA

85.86

2º NORUEGA

84.64

3º SUÍÇA

84.61

4º JAPÃO

83.44

5º SUÉCIA

83.29

83º BRASIL

64.51
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lançamentos }

PlaYground
floresta mágiCa i
Formado por 2 plataformas, com uma escada para entrada, um
escorregador e um túnel para sair da casinha da árvore. Estimula a
imaginação e o contato com a natureza. Ideal para aventuras com
muita segurança.
medidas 503x265x305cm

tÚnel
ButterflY
dino
CriatiVo
Quem nunca sonhou em montar em um dinossauro?
A imaginação das crianças corre solta, mas com muita
segurança, sem perigo de escorregar.
medidas 1,65x90x72cm

O Túnel Butterfly desenvolve as
atividades corporais, estimula as
crianças a explorar possibilidades
lúdicas em movimento.
Proporciona o reconhecimento
do corpo em ação, utilizando-o
como instrumento de expressão
e comunicação, num ambiente
interativo, prazeroso, desafiador,
imaginativo, no qual a criança se
sente mais espontânea, livre e feliz.
medidas 80x48x60cm

PlaYground
eXPedição
Um playground radical para os
pequenos. Formado por 2 níveis,
sendo o acesso ao superior
por escada e a saída pelo
escorregador. No nível inferior um
tubo leva a um esconderijo próprio
para as brincadeiras de escondeesconde. Estimula as habilidades
físicas e sociais das crianças.
medidas 230x139x150cm

BanCo PimPão
O brincar sofre influência de vários
fatores entre eles o espacial. O
comportamento pode ser inibido
ou estimulado dependendo das
características do espaço onde ocorre.
Assim, o banco auxilia as crianças nas
atividades de observação, descanso
da atividade física intensa e na
interatividade. Também há o seu
papel decorativo, deixando o ambiente
alegre e harmonioso.
medidas 80x48x60cm

gangorra CHiCKen
Indicada para duplas, segura, com apoio dos pés. O
espaço central cria uma maior estabilidade para as
crianças. Estimula o reconhecimento do outro e a
comunicação verbal e não verbal.
medidas 98x38x44cm

mesa quadrada Com
PÉs reguláVeis
As crianças crescem e a
altura da mesa também
as acompanha. Com
intervalos de 3cm de
ajuste, é possível obter 9
níveis de altura.
altura máxima: 59 cm
altura mínima: 37 cm

Cadeira square
Novo modelo de cadeira
exclusivo da Pimpão, para
crianças menores. Tem uma
abertura no encosto que
permite a professora auxiliar
a criança a se colocar na
postura correta ao sentar,
ou mesmo auxiliar na
locomoção.

gangorra
dot

medidas 52x41x26cm

gangorra
Cross

gangorra
alligator

Piso modular PimPão
Placas de 25,5cm (comprimento) x24,5cm (largura) x1cm (altura), acopladas,
fabricadas em resina plástica, para aplicação em diversos ambientes.
Facilidade para montagem, auto drenante e antiderrapante. Disponível
em cores variadas. Com placas próprias para cantos arredondados.
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brincar
É PRECISO
Por
daniela licht

Brincar torna a criança mais segura e confiante.

resultados de se divertir e se entreter.

É por isso que a brincadeira e o lúdico são tão

”Ao brincar no hospital, a criança modifica o

incentivados em ambientes hospitalares – por

ambiente em que se encontra, aproximando-

permitir às crianças resgatarem forças internas

se da sua realidade cotidiana, o que auxilia

para dar continuidade ao tratamento de maneira

de maneira positiva na hospitalização. Com

mais tranquila e eficaz.

isso, a própria atividade recreativa, livre e
desinteressada, tem um efeito terapêutico que

Referência no atendimento infantil no Brasil

colabora com a promoção do bem-estar destes

e berço da Pediatria paranaense, o Hospital

pacientes”, diz Rita Lous, coordenadora do

Pequeno Príncipe (HPP) tem a humanização como

Setor de Voluntariado do HPP.

norteadora de seu trabalho desde a fundação, em
1971. Assim, por se tratar de um hospital focado

Segundo ela, é possível afirmar que a criança

no tratamento de crianças e adolescentes, desde

fica mais ativa, passa a se relacionar melhor

o início investiu em ambientes lúdicos e espaços

com a equipe de enfermagem, aceita melhor

onde os pequenos pacientes têm brinquedos à

os procedimentos e interage mais com outros

disposição, bem como voluntários para auxiliar

pacientes. ”Frente a isso, os pais sentem-se

nas brincadeiras.

mais tranquilos e seguros, transformando o

espaços lúdicos
Ainda que todos os espaços do Hospital Pequeno
Príncipe sejam potencialmente lúdicos para a criança,
formalmente o local possui duas brinquedotecas e um
sistema de Disk-Brinquedos.
O primeiro é formado por um vasto acervo de
brinquedos disponíveis às crianças e que funciona
todos os dias da semana. O Disk-Brinquedos, por
sua vez, leva jogos e brinquedos nos quartos dos
pacientes internados. Somente em 2016, foram
entregues por este sistema

13.062 jogos, brinquedos e outros
materiais de recreação.
Além destes espaços, os pacientes impossibilitados
de sair do leito em função de sua condição clínica –
como os internados na enfermaria Hemato-Oncologia
– recebem visitas diárias de voluntários, que levam
brinquedos ou jogos aos quartos e interagem com a
criança, incentivando a brincadeira.

ambiente hospitalar em um espaço que, além de
A presença do brincar no hospital deve-se

tratar da saúde, permite a continuidade do seu

principalmente ao seu efeito imediato que produz

desenvolvimento biopsicossocial”, conclui.

SAÚDE
EM
NÚMEROS

Em 2015, o hpp
realizou 23.231
internações
em seus
370 leitos

Fez 20.031 cirurgias
acolheu crianças em

Realizou

atendimentos
ambulatoriais

transplantes

311.492

772.044
exames e 180
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faça um

GOL PELA
VIDA

Criado pelo Hospital Pequeno Príncipe em 2009, o projeto Seleção Gols pela Vida vem
garantindo a manutenção das atividades desta que é a maior instituição exclusivamente
pediátrica do país.
Com o apoio da sociedade e de empresas socialmente responsáveis, engajadas na
causa da saúde infanto-juvenil, o projeto recebe investimentos mensais de R$ 100
(pessoa física) e de R$ 150 a R$ 1.200 (pessoa jurídica), com várias contrapartidas aos
participantes, como o Clube de Benefícios, com descontos em empresas das áreas de
arte e cultura, casa e decoração, estética, serviços e vestuário.
Por meio do Seleção Gols pela Vida, em 2015 foram arrecadados cerca de R$ 2,5 milhões,
que permitem investimentos em assistência e pesquisa em saúde, garantindo o
tratamento de crianças e adolescentes de todo país nas 32 especialidades oferecidas
pelo Hospital. Também, colaboram com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe,
que realiza estudos focados em soluções para doenças complexas da
infância e adolescência.

A Pimpão é uma dessas empresas
que apoiam o projeto Seleção Gols
pela Vida. Para participar, acesse
www.golspelavida.org.br
ou entre em contato com o
Setor de Novos Projetos:
(41) 2108-3880
relacionamentonp@hpp.org.br
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saLa de recursos muLtifuncionais}

A Pimpão acredita que a aprendizagem
é tida como um processo que inclui
relações entre indivíduos. E é através
dessa inclusão que a criança desenvolve a
linguagem, o pensamento, a socialização,
a iniciativa e a autoestima, preparando-se
para ser um cidadão capaz de enfrentar
desafios e participar na construção de um
mundo melhor. Temos à disposição de
nossas escolas parceiras uma gama de
materiais para a organização de Salas de
Recursos Multifuncionais. A escola deve
ser capaz de atender seus alunos em suas
especialidades e singularidades e isso é
válido para todos, não apenas para os que
possuem algum déficit.

66

A Homelab colabora
desenvolvendo junto com
sua escola uma curiosidade
apaixonada para que seus
alunos transformem
o mundo.

Pimpão
Há 25 anos dando
asas à imaginação
daqueles que
transformam o
mundo.

70

TRANSFORMANDO O
MUNDO PELA EDUCAÇÃO

pimpao.com.br
R. Gen. Potiguara, 1428 | Novo Mundo
Curitiba - PR | CEP 81050-500
41. 3212-7833 | WhatsApp 41.99954 6869.

