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ESPAÇO DO CONSELHO GESTOR
✓

Assembleia Geral de
pais/associados

Convocamos todos os associados da AEN
para comparecerem a Assembleia Geral,
que se realizará no dia 19/10/18 (sextafeira) às 20 horas, na sede da AEN, em
que trataremos dos assuntos abaixo:
- Matrícula/mensalidade 2019;
- Mudança da Natureza Jurídica;
- Assuntos gerais.
Observação:
É muito importante que todos compareçam, porque serão discutidas questões
fundamentais da nossa escola.

✓ Feriados e Recessos
Lembramos que, de acordo com o nosso
calendário escolar, não haverá aula no dia
12/10 (sexta-feira - Feriado Nacional) e
15/10 (segunda-feira – Dia do Profissional
de Educação)

Parabéns a todos os Profissionais de
Educação da AEN!

▪ Reunião de pais – Ed Infantil e
Fundamental I
08/10 – 2ª feira – 17:00 – Ed. Infantil
Pauta: explicação do projeto Estante Mágica e assuntos gerais
17/10 – 4ª feira – 17:00 - Fundamental I
Pauta: explicação do projeto Estante Mágica, entrega de materiais e assuntos gerais.

Conselho Gestor

ESPAÇO DA DIREÇÃO
✓ Festival de Arte e Literatura
2018 – Ed. Infantil ao Ensino Médio
Dia: 27/10/18 (sábado)
Horário: das 10 às 13 horas
O tema escolhido em equipe foi “A História
da nossa Presença!”, fruto de um desejo
dos alunos da 2ª série do Ensino Médio de
resgatarem o sentido de coletividade de
nossa escola.
Ao longo dos nossos 25 anos, a AEN mudou a vida de inúmeros alunos, pais, famílias e da perspectiva de educação, mostrando que é possível fazer diferente e
educar com amor. Nossa história é atravessada por inúmeros desafios, pois nadar
contra a maré não tem sido nada fácil. No
entanto, nossa união sempre foi a chave
para que continuássemos resistindo e
transformando as coisas. Temos orgulho do
caminho que fizemos até aqui e precisamos
contar esta história. Será que você sabe
como é importante para a AEN? Será que
você pensa como sua vida seria diferente
se você não estivesse aqui?
Olhando para trás vemos que nossa história é marcada pela superação e transformação de vidas e pessoas. De onde ninguém espera e mesmo com poucas coisas,
tendo apenas uns aos outros fazemos
grandes coisas. Pensando nessa história
nos inspiramos no artista Vick Muniz, que
mostra através de suas obras que, é possível transformar todas as coisas em algo
belo e que ao transformá-las também nos
transformamos. Inspirados nesta transformação queremos contar nossa história e
lembrar que juntos podemos transformar
todas as coisas.
O projeto já está em andamento, sensibilizando e afetando cada um de nós, alunos(as), professores (as) e demais funcionários da AEN.

“Onde foi parar tanto lixo?”, “Amizade” e
“Meninos e meninas brincam juntos” foram
alguns dos escolhidos pelas crianças que
estão muito animadas com este projeto.
Estimular a autoria e a autonomia, assim
como a criatividade são alguns dos objetivos desta parceria.
Em nossa próxima reunião de pais e mães
falaremos detalhes do projeto e como cada
família irá efetivamente colaborar com ele.
Não percam!.
Mais uma vez, contamos com a parceria e
o envolvimento de todos vocês!

▪ Aula Passeio – Educação Infantil
ao 4º Ano

✓ Aula de flauta doce e iniciação musical
3ª feira – das 17h30min às 18h30min
Valor: R$ 70,00
Informação e inscrições com Marcio
Selles (99178-0001)
Profª Giovanna Girota (98646-5817)

ESPAÇO DA COORDENAÇÃO

✓ Educação Infantil e Fund. I
(1º ao 5º ano)
Projetos
▪ O meio ambiente somos nós
Nosso projeto continua acontecendo e
pode ser vivenciado, cada vez mais, na
confecção de nossas atividades e trabalhos. Cada vez mais estamos utilizando
materiais recicláveis e reaproveitáveis na
confecção de cartazes, maquetes, bilhetes,
etc..
As caixas de lixo confeccionadas pelos(as)
alunos(as) do Segundo Ano estão auxiliando adultos e crianças na separação e reutilização de materiais.
Outra ação importante é a diminuição do
uso de copos descartáveis. Campanha, em
andamento, feita, principalmente pelos
alunos(as) do Quinto Ano.
Esperamos que todo este movimento esteja
refletindo nas ações em casa. Esta parceria
é fundamental!

▪ Prazer de Ler e Viagem do livro
A construção do livro individual pelo projeto
Estante Mágica já começou. Temas como

O passeio à Fazendinha Piquenique foi um
sucesso. As crianças vivenciaram momentos únicos e especiais. Gratidão pela parceria!

✓ Semana da Criança
“Eu fico com a pureza da resposta das
crianças: é a vida, é bonita e é bonita!”
(Gonzaguinha)
Nos dias 09, 10 e 11/10 teremos algumas
atividades especiais.
09/10 (terça-feira) – passeio pelo bairro
combinado com cada turma.
10/10 (quarta-feira) – A escola vai ao Teatro assistir à peça O Mágico de Oz – Ed.
Infantil ao 5º ano.
Valor do ingresso e transporte: R$ 50,00
(cinquenta reais)
Segue autorização, em anexo, que deverá
ser assinada pelo responsável e devolvida,
com o referido valor, até o dia 05/10.
11/10 (quinta-feira) - Lanche coletivo em
celebração ao dia das crianças e do profissional de Educação.

✓ Jogos Cooperativos 2018
Estes jogos acontecerão em novembro.
Lembramos que, no dia das aulas de Educação Física, os alunos deverão vir com
bermuda confortável, própria para a prática
dos exercícios, tênis e meia.
Agrupado I
Agrupado II
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano

3ª feira
3ª feira
4ª feira
4ª feira
4ª feira
3ª feira
3ª feira
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✓ Ensino Fund. II (6º ao 9º ano) e
Ensino Médio
▪ Provas de Recuperação – 3º Bim.
– Ensino Fund. II (6º ao 9º ano)
Horário: 12h30min (serão aplicadas
pela coordenação)
08/10 (2ªf)
Português
História
Filosofia

09/10 (3ªf)
Ciências
Geografia
Artes

11/10 (5ªf)
Matemática
Inglês
Ed. Física

▪ Provas de Recuperação – 3º Bim –
Ensino Médio
Horário: 13h15min. (serão aplicadas pela
coordenação)
10/10 (4ªf)
Física
Port/Red
História
Artes/Ed.
Física

16/10 (3ªf)
Química
Literatura
Filosofia
Sociologia

17/10 (4ªf)
Matemática
Biologia
L. Estrang.
Geografia

▪ 2ª Chamada
A 2ª Chamada será aplicada pelo professor
na aula posterior à prova.
Lembramos que a 2ª Chamada terá todo o
conteúdo do bimestre.

▪ Simulado – 1ª e 2ª série do
Ensino Médio
Dia 20/10 (sábado) às 8 horas.

▪ Simulado – 3ª série do Ensino
Médio
1º dia: 20/10 (sábado) das 8 às 13h30min
Linguagens e Ciências Humanas
2º dia: 31/10 (4ª feira) das 8 às 12h30min
Matemática e Ciências da Natureza

✓ Para refletir

Uma criança saudável é espontânea, barulhenta, inquieta, emotiva e colorida!

- INFORMATIVO
Uma criança não nasce para ficar quieta,
para não tocar nas coisas, ser paciente ou
entreter-se. Uma criança não nasce para
ficar sentada a ver TV ou a jogar no tablet.
Uma criança não quer ficar quieta o tempo
todo.
Crianças precisam se mover, navegar,
procurar notícias, criar aventuras e descobrir o mundo ao seu redor. Elas estão
aprender, são esponjas, jogadores natos,
caçadores de tesouros, terremotos em
potencial.
Elas são livres, almas puras que buscam a
voar, não ficar de lado. Não as façamos
escravas da vida adulta, da pressa e falta
de imaginação dos mais velhos.
Não as apressemos em nosso mundo de
desencanto. Impulsionemos o seu sentimento de maravilha, garantindo-lhes uma
vida emocional, social e cognitiva rica em
conteúdo, perfume das flores, expressão
sensorial, felicidade e conhecimento.

O que acontece no cérebro de
uma criança quando brinca?
Os benefícios das brincadeiras para as
crianças estão presentes em todos os níveis (fisiológicos-emocionais, comportamentais e cognitivos), isso não é um mistério. Na verdade, podemos falar de múltiplas
repercussões:
Regula o humor e ansiedade.
Promove atenção, aprendizagem e memória.
Reduz o stress, favorecendo a calma neuronal, bem-estar e felicidade.
Amplia a sua motivação física, graças à
qual os músculos reagem impulsionando-as
a brincar.
Tudo isso promove um estado ótimo de
imaginação e criatividade, ajudando-as a
apreciar a fantasia do que as rodeia.
A sociedade tem alimentado a hiperpaternalidade, que é a obsessão dos pais para
que seus filhos tenham habilidades específicas para assegurar uma boa profissão no
futuro. Esquecemo-nos, como sociedade e
como educadores, que o valor das crianças
não é definido por uma nota na escola e
que com os esforços para priorizar os resultados, negligenciamos as habilidades para
a vida.
“O valor das nossas crianças é que desde
pequenas precisam que as amemos de
forma independente, elas não são definidas
pelas suas realizações ou fracassos, mas
por serem elas mesmas, únicas por natureza. Quando somos crianças, não somos
responsáveis por aquilo que recebemos na
infância, mas, quando adultos, somos inteiramente responsáveis por corrigi-lo.”
Dizemos sempre que cada pessoa é única,
mas temos isso pouco interiorizado. Isso
reflecte-se num simples facto: estabelecer
um conjunto de regras para educar todos
os nossos filhos.
Na verdade, esse é um equívoco generalizado que não é de todo coerente com o
que acreditamos ser claro (que cada pessoa é única). Portanto, não é de se estranhar que a confluência de nossas crenças
e ações resultem em confusão na criança.

Período: outubro/2018
Por outro lado, como afirma Kim Payne,
professor e conselheiro estadunidense,
estamos criando nossas crianças com
excesso de quatro pilares:
Muita informação.
Muitas coisas.
Muitas opções.
Muita velocidade.
Impedimo-las de explorar, refletir ou aliviar
as tensões que acompanham a vida quotidiana. Enchemo-las de tecnologia, brinquedos e atividades escolares e extracurriculares, distorcemos a infância e, o que é pior,
impedimo-las de brincar e se desenvolver.
Hoje em dia as crianças passam menos
tempo ao ar livre do que as pessoas que
estão na prisão. Por quê? Porque nós as
mantemos “entretidas e ocupadas” em
outras atividades que acreditamos mais
necessárias, tentando fazer com que permaneçam imaculadas e sem manchas nas
roupas. Isto é intolerável e, acima de tudo,
extremamente preocupante. Consideremos
algumas razões pelas quais devemos mudar isso …
Higiene excessiva aumenta a probabilidade
de que as crianças desenvolvam alergias,
como mostra um estudo do Hospital de
Gotemburgo, Suécia.
Não lhes permitimos desfrutar do ar livre é
uma tortura que limita seu desenvolvimento
potencial criativo.
Mantê-las “agarradas” ao telemóvel, tablet,
computador ou televisão é altamente prejudicial para nível fisiológico, emocional,
cognitivo e comportamental.
Poderíamos continuar, mas neste momento
a maioria de nós já encontrou inúmeras
razões pelas quais está destruindo a magia
da infância. Como o educador Francesco
Tonucci diz:
“A experiência das crianças deveria ser o
alimento da escola: sua vida, suas surpresas e descobertas. O meu professor fazianos sempre esvaziar os bolsos na sala de
aula, porque estavam cheios de testemunhas do mundo exterior: bichos, cordas,
cartas…Bem, hoje devem fazer o oposto,
pedir às crianças para mostrarem o que
carregam em seus bolsos. Desta forma, a
escola se abriria para a vida, recebendo as
crianças com os seus conhecimentos e
trabalhando em torno deles “.
Esta certamente é uma maneira muito mais
saudável de trabalhar com elas, educá-las
e assegurar o seu sucesso. Se esquecermos isso em algum momento, devemos ter
bem presente o seguinte: “Se as crianças
não precisam de um banho urgente, não
brincaram o suficiente.” Esta é a premissa
fundamental de uma boa educação.
Fonte: La mentes es maravillosa

Parabéns a todas as crianças da
comunidade AEN
Um abraço,
Elaine Boechat

