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 O SAT (Scholastic Aptitude Test) é um dos principais exames utilizados pelas 

universidades americanas em seu processo de seleção de alunos para os programas 

de Ensino Superior. O teste é aplicado em escala nacional pelas universidades 

americanas, como uma espécie de ENEM, já que todas o aceitam como um exame 

unificado. Aliás, vale salientar que o primeiro modelo do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) foi inspirado nesse exame.

 A prova é formada, em sua versão geral (Reasoning Test), por questões de múltipla 

escolha nas áreas de Leitura Crítica e Matemática; também se propõe uma redação, 

opcional. Há, ainda, a possibilidade de o aluno escolher componentes curriculares específicos (Subject Test) para demonstrar conhecimentos 

em uma área ligada à sua escolha de carreira, como Física, Biologia, Química etc.

 Ao resultado do SAT, somam-se, no processo seletivo para a graduação, o histórico escolar, os projetos voluntários e de interesse pessoal, 

os esportes, enfim, diferentes habilidades do candidato à vaga universitária. Esse conjunto é analisado por especialistas recrutadores que 

decidem pela admissão, ou não, do aluno. O exame do SAT tem, ainda, peso especial nas decisões sobre bolsas acadêmicas e notas mínimas 

para as vagas em universidades de prestígio.

 Diferente do que ocorre no Brasil, onde o Enem é comandado por uma autarquia do Ministério da Educação, quem gerencia, globalmente, 

o exame SAT é uma associação sem fins lucrativos, denominada College Board, também conhecida como SAT Reasoning, fundada em 1900, 

que hoje, com sede em Nova Iorque, conta com mais de 5.700 escolas, universidades e outras entidades educacionais.

 Os estudantes brasileiros que pretendem cursar a graduação nos EUA podem prestar o exame em nosso país, porque um pouco mais de 

duas dezenas de instituições são autorizadas, pelo College Board, a aplicá-lo no Brasil. Até então, as mais próximas de Piracicaba, 

encontravam-se em Campinas. 

 O CLQ - Colégio Luiz de Queiroz, desde 2011, é reconhecido pelo College Board como instituição de ensino na educação básica que certifica 

seu egresso com o diploma norte-americano, por meio da parceria com a Texas Tech Independent School District e, agora, com a University of 

Missouri High School. No mês de junho, o CLQ foi certificado também como um centro aplicador do exame SAT no Brasil. 

 Portanto, a partir do segundo semestre, os estudantes de Piracicaba e das cidades vizinhas poderão realizar o exame em local mais próximo 

e os alunos do CLQ são, ainda, auxiliados no processo de ingresso em universidades no exterior pelo Colégio. Para saber mais sobre o teste e a 

assessoria do CLQ, acesse o site oficial www.sat.org, ou entre em contato com o Departamento de Relações Internacionais do CLQ, por meio 

do telefone 3429-1100.

Notícias do CLQ é uma publicação mensal do CLQ - Colégio Luiz de Queiroz 
CONSELHO DIRETIVO: Shunhiti Torigoi, José Arthur de Andrade, Marcos Ishii Torigoi, Newman Ribeiro Simões, Satie Ishii Torigoi; Tais Oetterer 
de Andrade. COORDENADORES PEDAGÓGICOS - Nivel I:  EDUCAÇÃO INFANTIL: Simone Montrazi  e ENS. FUNDAMENTAL do 1º ao 5º ano: 
Maria Cristina Cannavan Scanavaca; Nivel II: ENS. FUNDAMENTAL - 6º ao 9º ano: Maria Izabel P. Olivetti; ENS. MÉDIO: Antonio Lauriberto da Silva; 
ORIENTADORAS EDUCACIONAIS ENS. FUNDAMENTAL NI , NII e EM: Márcia Maria Martins,  Márcia R. Simões Puydinger, Marina Wagner e 
Adriana C. du Pin Galvão. CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR: José Roberto Maraccini. REDAÇÃO: Assessoria de Imprensa e Jornalista Responsável: 
Eliane Zaidan - MTB 36.302; SUPERVISÃO TÉCNICA:  Juliana dos S. S. Montrazi; FOTOS:  Ricardo´s Videos 
(Ricardo Cersosimo), Fábio Torigoi e Eliane Zaidan; DIAGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO VISUAL: 
EZS Comunicação e Arte.
CLQ Água Seca - Rua Hide Maluf, 240 - CEP 13420-273 • CLQ Reserva Jequitibá - Av. Cezira Giovanoni Moretti, 1100 - CEP 13.414-157
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Estudar fora ficou mais fácil, o SAT, o ENEM americano, já pode ser feito em Piracicaba

CLQ é Certificado para realizar o SAT 

(Scholastic Aptitude Test)

Aprovados 2017 - Errata

 Na edição dos Aprovados 2017, publicado em abril, citamos indevidamente, uma aprovação da ex-
aluna Bárbara Padoveze Camossi. Na realidade a aluna foi aprovada em 2016 em Arquitetura pela 
PUCCAMP e em Administração pela FACAMP e está, atualmente, cursando o 2º ano de Administração. 
Pedimos desculpas e lamentamos o ocorrido. Desejamos a Bárbara sucesso em sua vida universitária. Bárbara 

Padoveze
Camossi
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Nicole

 Em sua 11ª edição, a SILQ - Simulação Interna Luiz de Queiroz, realizada entre os dias 5 e 9 de junho, manteve, com sucesso, sua principal proposta: ser 
mais um espaço de pesquisa e de reflexão para os alunos do Ensino Médio, com total protagonismo deles, já que organizam todo o evento, desde a escolha 
dos temas, a organização dos comitês, o material de estudo e os documentos para as conferências até a direção das mesas e a conclusão final. Para isso, 
contam com toda a infraestrutura do CLQ e com o apoio da direção, da coordenação e dos professores do Colégio.

 Na SILQ, os alunos simulam e reproduzem grandes negociações, no contexto das relações internacionais atuais, ou históricas, tais como os acordos 
humanitários da ONU (Organização das Nações Unidas). Por meio de pesquisas e debates, podem, ou não, chegar ao mesmo resultado, ou conclusão, dos 
acordos reais.

 Neste ano, os temas escolhidos para os debates foram "Fome e Distribuição de Recursos", pelo comitê de Biológicas, e "Segurança Internacional", pelo de 
Humanas. Ambos foram liderados pelos diretores da SILQ, os alunos Felipe Azank dos Santos (2ªC), Fernanda Alvim Gava (3ªA), João Vítor Lucato Zuin (3ªC), 
José Eduardo Buzzetto Santin (3ªA), Laura Lucato dos Santos (2ªC), Luisa Azank Dos Santos (2ªC),  Luiza Crepaldi Alves (3ªC) e Marina Fischer de Oliveira (2ªB). 
O CLQ parabeniza-os pela excelente organização e pela evidente seriedade na condução dos trabalhos.

 Como apoio, nos dias que antecederam a SILQ, os alunos-representantes das delegações dos países envolvidos participaram da oficina de "Expressão 
Oral", ministrada pelo Orientador Pedagógico Eduardo Francini, que explorou técnicas de oratória, como argumentação, postura e movimentação corporal. Já 
os alunos-jornalistas participaram da oficina sobre “Cobertura e Redação Jornalística”, organizada pela jornalista Eliane Zaidan, quando receberam dicas sobre 
linha editorial, redação, "lead", entrevista e diagramação.

 Abrindo a SILQ, no dia 5 de junho, todos os alunos do Ensino Médio participaram de palestra e de debates sobre os temas propostos, com os professores 
Daniel, Tatiana, Luís Henrique e Robson (Humanas), Margareth e Renato (Spock) (Biológicas).

 Nicole S. C. Matsubara, 1ª D, e Victor Belmonte, 1ª C, participaram, pela primeira vez, da SILQ; segundo eles, gostaram muito de 
participar, pois a SILQ contribuiu para elucidar diversos aspectos desse tipo de atividade. Animados, participarão das próximas. Os 
dois, inclusive, confessaram que não achavam que o nível fosse tão elevado; por isso, ficaram surpresos com os conteúdos 
debatidos. “Eu estava um pouco insegura, pois não sabia como funcionava. Percebi que todos se empenhavam em pesquisar. No 
começo, não pesquisei, pois não achei que a SILQ fosse tão séria. O pessoal da 3ª série estava bem preparado, sabiam muitas 
coisas, pois pesquisaram bastante e debateram aspectos, a mim desconhecidos, de vários países. Representei o Canadá, no comitê 
de Biológicas. Como não há muita coisa sobre a fome no Canadá, falei pouco, mas foi importante escutar os mais experientes. No 
primeiro dia, eu estava muito tímida mas, depois, fiquei mais à vontade e segura, pois as pessoas não estavam preocupadas com 
o jeito de cada um falar, mas, sim, com o conteúdo falado. Fiz várias anotações sobre os países e me lembrei muito das aulas de 
História, porque tive contato com detalhes a elas relacionados. Vi que esses debates podem me ajudar futuramente, pois vários 
assuntos caíram no Fuvestão, como os tratados e as guerras. Além disso, me ajudou na oratória e aumentou, também, minha 
capacidade de reflexão”, relatou Nicole.

“Achei muito interessante a SILQ, uma ótima oportunidade de a gente discutir temas muito relevantes em nossa 
sociedade e, além disso, de fazer novas amizades. Eu gosto muito de falar, então, pude usar minha oratória de forma construtiva e 
acho que consegui expressar o que pesquisei. No começo, como a Nicole, não achei que a SILQ tivesse nível tão elevado. Depois, 
porém, eu percebi o quanto as pessoas estavam se dedicando e pesquisando. Daí, fui atrás também e acho que me saí bem. 
Representei o Líbano. Exploramos vários temas. Em segurança internacional, por exemplo, vimos as diferenças religiosas, em 

especial no Oriente Médio, onde há mais conflitos. É um aprendizado que 
levarei comigo, pois pretendo trabalhar na área de Direito e a parte da 
oratória, da argumentação já foi uma preparação. Acho que foi muito 
importante, porque a gente se coloca no lugar de pessoas que vivem no 
país que representamos e conseguimos, a partir disso, pensar e refletir de 
forma diferente. Portanto a SILQ estimula muito o pensamento crítico, pois 
possibilita que a gente consiga entender também os dois lados”, comentou Victor.

 O CLQ cumprimenta os participantes, pela dedicação e pelo sério comprometimento com as 
atividades propostas durante o evento. Parabéns!!

SILQ 2017 um espaço para debates, reflexões e aprendizado

Victor

Diretores da SILQ 2017
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Formandos do High School recebem Certificado Oficial

 Os alunos concluintes do High School 2016 e seus familiares foram recepcionados, no dia 13 de maio, pelos diretores e coordenadores do CLQ, para a 
entrega do certificado oficial de conclusão do High School. O evento aconteceu no Aqua Buffet, quando foi servido um delicioso brunch.

 Na ocasião, os alunos reencontraram-se, felizes, muitos já iniciando a vida universitária. Foi um momento descontraído de confraternização. A 
coordenadora do CLQ High School, Juliana Bonetti Valério, agradeceu a confiança dos pais nessa proposta do CLQ e discorreu sobre o diferencial da dupla 
certificação desses jovens, do conhecimento do rico currículo desenvolvido nesses anos e domínio que adquiriram da língua inglesa. Depois, os certificados 
foram entregues aos formandos pelos professores do High School, David, Rebbeca e Bill. 

 Luiz Marcelo A. Corrêa e Letícia B Cançado comentaram que “embora faça pouco tempo que saímos do Colégio, reunir todos, neste momento especial de 
formatura do High School, é muito legal. Estamos fazendo cursinho e, mesmo para o vestibular, o inglês já está ajudando muito. Todos esses anos de High 
School melhoraram muito nossa compreensão, fala e leitura da língua inglesa. Nosso inglês está muito mais fluente e isso torna o vestibular mais fácil. Já para 
a faculdade, é essencial saber bem o inglês, pois, lá, usa-se muita literatura nesse idioma. O High School facilitou muito e isso abre muitas oportunidades para 
a gente. Por isso, esses três anos foram essenciais para a nossa formação.”

 Ricardo e Vânia Grizzo, pais de Luca (formando do HS 2016) e Rafael (da 1ª turma do CLQ HS), contaram que moravam no exterior e que voltaram para o 
Brasil no ano em que o CLQ passou a oferecer o High School. “Foi uma excelente oportunidade, pois tínhamos a preocupação de dar continuidade à educação 
internacionalizada que eles vinham recebendo. O High School foi a manutenção e o aperfeiçoamento que queríamos para a língua inglesa ”, disse Ricardo. 

 “Quando chegamos, tivemos a felicidade de ver iniciando esse programa no CLQ. Porém tínhamos uma dúvida: faria grande diferença, para eles, esse 
aprendizado, uma vez que já falavam inglês? Depois, percebemos que sim, fez grande diferença! Realmente, acho que, para eles, foi muito bacana, porque 
mantiveram a linha de evolução no vocabulário, na expressão e também nas disciplinas que o currículo brasileiro não oferece. Hoje, olhando para trás, vejo 
que foi bastante importante, até para as carreiras que eles escolheram, pois os dois estão na área de economia e administração e eles tiveram essas disciplinas 
no High School. Foi muito bom e entendo que, no nível do idioma, com certeza tiveram grande evolução”, contou Vânia.

 Todos no CLQ ficamos muitos felizes em rever os alunos e em compartilhar, com eles, essa conquista. Desejamos, a todos, muito sucesso em 
suas trajetórias futuras.

Letícia e Luiz Vânia, Rafael, Ricardo e Lucas 
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 “Êta festança pra lá de boa!” O dia 24 de junho foi de grande confraternização para o 
CLQ, que realizou sua tradicional Festa Junina com os alunos das duas unidades do CLQ, 
Água Seca e Reserva Jequitibá, e seus familiares. Cerca de duas mil pessoas divertiram-se 
com as brincadeiras juninas, como pesca, boca do caipira, frango na panela, touro 
mecânico, correio elegante, escorregador, piscina de bolinha, entre outras. Também se 
deliciaram com as guloseimas típicas: churrasco, cuscuz, tapioca, cachorro-quente (da 
ONG Vira Lata, Vira Vida), crepe, pastel, pipoca, milho, doces, vinho quente e quentão. 
Além disso, o ambiente estava todo decorado com bandeirolas coloridas, belas flores e 
outros ornamentos juninos, preparados pela professora de Arte Regina e sua assistente 
Juliana.

 As crianças, felizes e caracterizadas, abrilhantaram a festa com as tradicionais 
quadrilhas e com o corre-corre, para desfrutar tudo que a festa oferecia. Elas se divertiram 
a valer!! 

 Os alunos do 9º ano, também caracterizados, caíram na dança e desfrutaram desse 
momento de alegria, recreação e cultura, na segunda maior festa popular brasileira.

 Já a 3ª série do Ensino Médio, como sempre, fez questão de contrariar com sua 
divertida e extravagante quadrilha dos invertidos, quando os meninos se vestem como 
mulheres, e as meninas, como homens, e todos erram e aprontam muito na dança, 
arrancando, do público, boas gargalhadas.

 Elogios foram muitos pela organização, pela decoração, pelos quitutes e pelas 
atrações. O CLQ ficou muito contente e grato por isso. Muitas famílias, atualmente na 
Unidade Reserva Jequitibá, comentaram que estavam saudosos da Unidade Água Seca, 
local onde se realizou a festa. Acharam muito bom relembrar os bons momentos vividos 
nessa unidade. 

 Agora, só resta aguardar a festa do ano que vem, que, com certeza, será tão agradável 
e divertida como esta.

Muita descontração e alegria no Arraial do CLQ
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Sofia

 Nos Jogos Interescolares, evento 

poliesportivo, promovido pela Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer de Piracicaba - 

SELAM, entre diversas escolas das cidades, a 

empolgação e a dedicação das equipes do 

CLQ têm trazido ótimos resultados, com a 

conquista de muitas medalhas, colocando o 

Colégio entre os cinco finalistas.

 As equipes do Basquete Mirim feminino e 

masculino e do Voleibol Juvenil e Mirim 

feminino conquistaram medalha de ouro. Já 

a de Basquete Juvenil feminino, medalha de 

prata, enquanto a de Voleibol Juvenil 

masculino ficou em 4° lugar. No Vôlei de 

Areia Juvenil masculino, nossas duas duplas 

se classificaram em 2º e 3º lugares.

 Parabéns aos alunos e à equipe de Educação 

Física do CLQ pelos excelentes resultados. 

Continuaremos na torcida. Após o descanso 

no mês de julho, aguardamos que nossas 

equipes voltem com os mesmos fôlego e 

desempenho.

 Jogos 

Interescolares

 As crianças do 3º ano A, do Ensino Fundamental I, tiveram uma grata surpresa no dia 25 de 
maio, em especial a aluna Sofia Faganello Vasconcelos. Seu avô, Claudison Rodrigues, residente 
no Rio de Janeiro, é biólogo, com longa carreira na área ambiental. Daí ter lançado, 
recentemente, um livro - "Fofo e Fino - uma aventura na Baía de Guanabara" -, uma proposta 
do ambientalista para trabalhar, ludicamente, a educação ambiental com as crianças, 
conscientizá-las sobre a necessidade de preservar a natureza que, generosamente, tanto nos 
oferece (alimentos, clima, água, matérias-primas, habitats, paisagens) e de reforçar atitudes 
positivas para um mundo melhor.

 Na oportunidade, Claudison conversou com os alunos sobre seu trabalho, sobre a história 
que narra no livro e o que o levou a escrevê-lo. Um dos temas estudados nessa série foi o 

descarte correto do lixo 
e o aterro sanitário, 
assunto também 
explorado durante a visita 
do biólogo.

 Sofia contou ter ficado muito feliz com a presença do avô no Colégio. "Senti-me 
importante porque ele dedicou o livro para mim. Ele trabalha com o meio ambiente no 
Rio de Janeiro e acho importante o que ele faz, porque ele estuda as plantas e o meio 
ambiente e trata deles. Sinto muito orgulho por ele". E completou: "O livro de meu avô 
está relacionado com o que estamos estudando. Não podemos poluir o mundo com o 
lixo. Por isso, estamos aprendendo, com ele, sobre o descarte correto".

 Agradecemos, a Claudison, sua honrosa visita, que muito acrescentou aos alunos. Os 
interessados podem ler essa obra educativa na Biblioteca do CLQ, já que o autor doou 
um exemplar ao colégio.

Autor do livro “Fofo e Fino”, Claudison Rodrigues, 

conversa com os alunos do 3º ano
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 O Canto do Livre Querer, com o Programa de Voluntariado, busca desenvolver, cada vez mais, a sensibilidade solidária dos alunos no processo educativo 
como ato de aprender, conhecer e viver.

 Neste semestre, a vontade de ajudar o próximo levou 198 alunos a se inscreveram no Programa, embora nem todos tenham tido disponibilidade para 
efetivamente participar. Desse total, 85 alunos estão realizando trabalho voluntário semanal em nove instituições de 
cinco cidades: Santa Bárbara (Creche SOS), Limeira (Asilo João Kuhl Filho), Capivari (Associação Santa Rita), Tietê (Lar 
São Vicente de Paulo) e Piracicaba (Lar Betel, Lar dos Velhinhos, Centro de Reabilitação, Hospital da UNIMED e 
Hospital Fornecedores de Cana).

 No dia 17 de maio, o professor Douglas Simões, coordenador do Canto do Livre Querer, promoveu um encontro 
emocionante com esses 85 alunos. Durante o evento, falou sobre a enorme satisfação com o interesse demonstrado 
pelos estudantes. Salientou, ainda, a importância dessa semente que eles estão plantando em nossa sociedade e, 
especialmente, na vida deles e das pessoas beneficiadas pelos trabalhos que realizam. Na oportunidade, diversos 
participantes deram emocionantes depoimentos sobre a rica experiência que estão tendo nesse Programa. Foi 
visível o comprometimento deles com as instituições e o valioso aprendizado que estão desenvolvendo.

 Outro importante Programa do Canto do Livre Querer é o “AS” (Aniversariante Solidário) que incentiva os 
aniversariantes de cada mês a solicitarem, além do tradicional presente, doações destinadas a alguma entidade 
beneficente

 No mês de junho, três alunos aniversariantes - Pedro Bussab, 8º ano, Clara Ono, 1ª série e Laura Gonçalves, 2ª 
série do Ensino Médio – juntos, doaram 55 latas de suplemento alimentar para crianças atendidas pela Fundação 
Jaime Pereira - FUNJAPE, entidade que beneficia pacientes oncológicos. Em agradecimento, a Funjape enviou carta 
elogiando essa generosa iniciativa.

  O CLQ sente-se feliz e agradecido com o envolvimento dos alunos e familiares no Programa de Voluntariado, que 
concretiza sua Proposta Pedagógica de Educação mais humana e solidária.

Canto do Livre Querer reúne alunos voluntários

PLANTAO
EM	Julho	

de Férias

VAGAS LIMITADAS

Para a 

Educação Infantil e

Ens. Fundamental

 (1°, 2° e 3° anos)
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 Os sábados de maio promoveram momentos especiais para os alunos, os pais e a equipe do CLQ: o Encontro Cultural do 1º, 2º e 3º anos aconteceu 
no dia 13, ao passo que o do 4º e 5º anos, no dia 20.

 Enquanto os pais participavam da reunião pedagógica com os professores de cada turma, os alunos preparavam-se para recebê-los com uma 
apresentação musical e a exposição de trabalhos realizados no 1º bimestre letivo.

 As manhãs foram muito agradáveis, descontraídas e de grande interação entre a escola e as famílias. Esses encontros têm, por objetivo, aproximar, 
mais ainda, os pais do cotidiano escolar, bem como inteirá-los dos trabalhos desenvolvidos pelos filhos.

 No dia 13, trabalhos de várias disciplinas ficaram expostos e os pais puderam também participar de atividades interativas, como jogos matemáticos, 
de raciocínio, pinturas, escultura em massa.  

 Encontro Cultural do Ensino Fundamental I

mai•jun | 2017

“Estamos achando superlegal, pois a gente consegue 
perceber o que eles fazem no dia a dia. Vimos a 
provinha deles e a autoavaliação, como ele se vê nas 
atividades e como a professora o vê também. O fato 
de a família estar aqui, em contato com a rotina 
escolar dele, é muito interessante e legal”, relatou 
Thais Neves, acompanhada pelo marido, José 
Eduardo, pais de Pedro H. Neves Massad, do 1º ano, e 
de Eduardo, do G3. 

 Maria Clara Berlato Rosa, do 
3º A, mostrava um de seus 
trabalhos aos pais: “É sobre a 
mata ciliar. Quando não tem a 
mata na margem do rio, essa 
terra cai no rio, mas quando  
tem, ela suga essa água, 
levando-a para dentro da terra, 
e, assim, protege o rio”, explicou 
ela e completou: “Estou muito 
feliz e gosto quando meus pais 
vêm para a escola, é mais 
divertido”.

 Os pais, Heliani e Tarcísio, comentaram sobre o encontro. “Este momento é 
importante. Ouvimos a professora expor, de forma geral, como está a classe e a gente 
constata que algumas de nossas preocupações do dia a dia se assentam em dificuldades 
comuns nessa idade. Como, por exemplo, alunos estarem errando algumas letras. Então, 
a reunião é interessante para esclarecer o que seja normal nessa fase de aprendizagem”, 
disse Heliani. 

 "Percebemos a evolução de aprendizado dela; essa interação com o grupo é 
importante, a evolução dela dentro desse grupo, na ajuda mútua. É emocionante ver 
que, realmente, ela vem tendo bom aprendizado que leva a essa evolução. Então, esses 
encontros minimizam nossas preocupações", comentou Tarcísio. Heliani completou: 
"Nesse caso, da mata ciliar, acho também interessante já trazer, para eles, a importância 
de cuidar do planeta, da natureza e evidenciar esses fatos que interferem no futuro 
deles. Se eles já ficam conscientes agora, levam o ensinamento para a vida".

 Mariana, mãe de Felipe Saito de 
Mello, e Fernanda, mãe de Nicolas 
Rizzi Perroco, ambos do 2º ano, 
estavam envolvidas nas atividades. 
"Gostamos bastante de a reunião 
ser antes da exposição e no 
sábado, pois dá a oportunidade de 
o casal participar", afirmou 
Fernanda. "Sai da lição de casa, 
dos livros e passa à prática, 
quando visualizamos o que é feito 
e participamos um pouco com eles, 
entendendo melhor os porquês de 

certas questões trabalhadas em sala de aula. Identificamos, também, o quanto é 
importante para eles estarmos aqui, interagindo, participando e percebendo o que têm 
feito, pois, às vezes, a gente acaba não se dando conta", comentou a mãe de Nicolas. "Que 
continue assim, pois estamos vendo que existe a preocupação da escola em melhorar, 
como no horário, agora no sábado, quando pode vir a família toda participar. Sentimos 
uma melhora nesses encontros," comentaram elas. 
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 Vale salientar que, durante o Encontro Cultural dos 4º e 5º anos, os próprios alunos apresentaram os trabalhos, quando explicaram, aos visitantes, as 
atividades expostas, sempre com competência, entusiasmo e simpatia.

 Os alunos do 4º e 5º anos mostravam-se muito empolgados em exibir e explicar, entre outros, os seguintes projetos a seus pais: "Você sabia?" (com 
plantas carnívoras, lagartixas, sistema solar), Jogo de trilha sobre textos, Histórias em quadrinhos, Caleidociclo, Estimativas, Kirigami, Filtragem de água, 
Tipos de solo, Mapas antigos, Uso da bússola, Teia colaborativa, Cubo mágico, Pinturas em cerâmica, Poesia ao pé do ouvido.

 Muitos foram os elogios para os dois Encontros, tanto registrado em um painel destinado para comentários, como oralmente expressado pelos 
presentes.

 Taeyeon Lee, do 5º A, estava muito feliz, 
mostrando os projetos para à mãe, Mingyung Kim, 
que comentou: "Está tudo muito legal e é importante 
essa integração de ver, na escola, os trabalhos 
realizados por ele". 

 Márcia e Walter, pais de Júlia e de 
Luíza Souza Ramos (gêmeas, as 
duas no 5º ano) também gostaram 
do encontro. "Estou emocionada, 
chorei na apresentação. Tanto a 
Júlia como a Luíza se esforçaram 
muito, acho muito legal elas 
estarem mexendo com artesanato; 
pesquisaram, no Youtube, como 
fazer a flor de crepon, chamaram 
as amigas para fazer junto, 
solicitaram a minha ajuda também. 
Adorei. Achamos muito bom 

também a reunião ser de sábado, pois, muitas vezes, os compromissos de trabalho 
impedem que os dois estejam presentes. Neste ano, também facilitou o fato de o encontro 
de cada 5º ano ser feito em um dia, pois elas estão em salas diferentes. Estamos achando 
tudo muito bom mesmo," disse Márcia.

 Lara, Sofia, Ana Beatriz e Daniela, todas 
charmosas, desfilavam pela exposição com o 
correio elegante. Junto, estava Márcio Ap. 
Vieira, pai da Sofia, que comentou: "O CLQ está 
de parabéns, estou achando excelente, pois 
aqui tem muitos aprendizados e trabalhos 
legais. A reunião também foi interessante para 
sabermos o que está acontecendo em sala de 
aula". As meninas comentaram que estavam 
adorando, pois era um correio elegante de 
poesia, lida ao microfone, para todos ouvirem.
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 Uma área verde de 500 mil m², com cerca de 1.000 animais de 180 espécies, entre nativas e exóticas (mamíferos, aves, répteis e 
anfíbios), entre elas, muitas ameaçadas de extinção, como o mico-leão dourado, a arara-azul-grande e o rinoceronte branco africano. 
Trata-se do Zooparque de Itatiba, local escolhido pelo CLQ para estimular os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental aos estudos 
sobre as espécies animais no próximo semestre.

 "Fomos ver os animais e foi muito divertido. O melhor passeio que fiz até hoje, porque teve várias atividades e foi muito 
interessante. Participamos também de uma apresentação sobre os animais", relatou, empolgada, a aluna Luisa Fabris Camargo Tineli, 
do 2º A. Quando questionada sobre o animal de que mais gostou, respondeu: "Gostei muito, muito de tudo e de todos".

 Lucas Perez Antunes Keller, do 2º B, disse que também gostou bastante "Tinha muitos bichos e podíamos passar a mão neles. Foi 
o passeio, feito pela escola, de que mais gostei. Gosto muito de animais, passeamos por lá, vimos vários e aprendemos sobre eles. 
Além disso, o almoço foi delicioso", relatou ele sorrindo. "O animal de que mais gostei foi o lobo-guará, pois ele é grande, bonito e 
interessante".

 No Zooparque, os alunos fizeram um passeio monitorado, durante o qual puderam tocar em alguns animais. Além disso, 
receberam informações sobre a classificação dos animais, seus hábitos e alimentação (carnívoros, herbívoros ou onívoros). Também 
participaram de uma aula sobre aves, répteis e mamíferos e conheceram a Declaração Universal dos Direitos dos Animais.

Alunos se encantam com os animais do Zooparque

Lucas

 A coordenadora da Educação Infantil, Simone Montrazi, acompanhada pelas professoras Daniela Tonin, 
Débora, Luciana Totti e Lucimeire participaram, no dia 13 de junho, de uma palestra, em Campinas, proferida 
pelo educador Paulo Fochi, coordenador e professor do curso de especialização em Educação Infantil da 
Unisinos, no Rio Grande do Sul.

 A palestra abordou o desenvolvimento das crianças 0 a 3 anos. O pedagogo defende a premissa de que, 
mais do que ser estimulada constantemente, a criança precisa de uma atmosfera que lhe possibilite o 
desenvolvimento espontâneo, em condições e ambiente seguros. Como, por natureza, a criança é curiosa e 
quer descobrir o mundo, demanda que se garantam condições para que ela o vá conhecendo e, a cada 
descoberta, a cada desafio superado, tenha retorno positivo de seu esforço.

 Para o educador, isso não significa que se deva deixar o processo de aprendizagem acontecer 
espontaneamente. O grande desafio que o pedagogo coloca é o de planejar a Educação Infantil a partir das 
necessidades da criança, de forma que a produção de conhecimentos tenha sentido para ela. Salienta, ainda, 
que a educação, nos primeiros anos de vida, deve constituir processo de corresponsabilidade entre a família 
e a escola, para que tenha qualidade. Nele, os adultos, tanto pais quanto professores, dão sustentabilidade 
emocional ao educando, com sua presença.

Equipe do CLQ participa de palestra sobre 
o Desenvolvimento de 0 a 3 anos

Luisa
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Alunos conhecem Apiário para estudo da sociedade

 Um dos Projetos em estudo no 4º ano do Ensino Fundamental é a Vivência Rural, que envolve conhecimentos da vida em sociedade, do 
cooperativismo e do extrativismo. Para aprimorar os estudos, os alunos fizeram um passeio rural ao Sítio Sassafraz e ao Apiário Nona Emília, na cidade de 
Itupeva. Lá, conheceram o cultivo orgânico de verduras e receberam informações sobre o processo da composteira, alimentaram peixes no lago, 
ordenharam uma vaca, viram carneiros, bezerros, cavalos, galinhas, patos e bois. Além disso, visitaram o Apiário Nona Emília, onde participaram de uma 
palestra com um produtor de mel que explicou sobre a sociedade das abelhas, a função de cada uma na colmeia, como são produzidos e extraídos o mel , 
o própolis e a geleia real. Viram as abelhas do apiário (com ferrão) e do meliponário (sem ferrão). Fizeram, ainda, um passeio de “trenhosinho” pelo sítio.

 Rafaela Antiqueira Riberal, do 4ºB, e Henrique Osaki Troia, do 4º C, empolgados, contaram o que aprenderam no passeio: “Conhecemos um sítio de 
produção animal, vegetal e de hortaliças”, relataram os alunos. “Vimos alguns animais e nos contaram que o sítio recebeu o nome de Sassafraz por causa 
de uma árvore que tem lá, há muito tempo, com esse nome. Ela, além de ser muito alta, é a única no lugar. Já o símbolo (logomarca) do sítio é uma 
homenagem a um galo que lá viveu muitos anos. Ele não andava, mas era carinhoso com todos”, disse Rafaela.

 “Participamos de uma palestra sobre o funcionamento da colmeia, as funções da rainha em se reproduzir e aprendemos que as operárias, depois de 21 
dias de vida, já começam a proteger a colmeia, enquanto, na quarta semana começam a coletar pólen”, contou Henrique.

 Disseram, ainda, que os conteúdos do que viram no sítio e no apiário relacionam-se aos que estudam em sala de aula. Rafaela disse que achou muito 
interessante, a explicação sobre o corpo das abelhas e sobre como elas se multiplicam. Henrique gostou de saber como a abelha rainha produz seus ovos. 
Ambos reforçaram: “Deu para ver bem como é uma vida em sociedade, viver em grupo.”

Rafaela

Henrique



 O destino dos alunos do 6ºano, para a continuidade do estudo sobre 
o rio Tietê, foi a cidade de Barra Bonita. Lá, puderam entender como 
funciona uma eclusa e usar uma delas. Navegaram pelo Rio Tietê, 
observando-lhe as margens, a mata ciliar, as atividades econômicas 
geradas por ele, os tipos de embarcação que por ele trafegam. 

 Os alunos Gabriel C. O. Rosa, 6º A, e Carolina Bueno Setten, 6º C, 
contaram ter achado muito legal usar a eclusa. “Embora a gente tenha 
estudado o funcionamento da eclusa em sala de aula, a ideia que 
fazíamos era diferente. Foi muito interessante ver que subia rápido (em 
cerca de 10 minutos) e ver, nos medidores, a altura em que estávamos”, 
disse Gabriel. Carolina relatou que aprendeu bastante sobre a eclusa e 
que usá-la foi a atividade de que mais gostou.

 Visitaram também o Museu do Rio Tietê, em Barra Bonita, local onde 
receberam informações sobre a história do rio, seus aspectos físicos e a 
qualidade de sua água em diferentes trechos. Estiveram, também, no 
ônibus da ONG Mãe Natureza de onde puderam ver vários detalhes do 
Tietê, ao longo de seu curso, como análises da água, eclusas, 
hidrelétricas. Informaram-se bastante sobre os aspectos naturais e 

econômicos do rio Tietê.

 “Vimos a diferença da cor e da qualidade da água, 
locais onde ele se autodepura. Foi muito 
interessante”, contou Gabriel. 

 Finalizando o passeio, seguiram para a Cerâmica Zé 
do Pote, que trabalha com argila extraída do Tietê 
para a confecção de potes artesanais. Nesse local, 
tiveram conhecimento de mais um aspecto 

econômico do rio, pois conheceram esse processo 
artesanal, desde a extração da argila bruta até o 
acabamento do produto final.

 “Foi muito interessante ver como é feita a 
cerâmica. Gostei bastante da viagem, pois foi 
muito tranquila e aprendemos bastante sobre o Rio 
Tietê”, afirmou Carolina.
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Alunos visitam o Instituto

Sensorial e Maria Fumaça

em Campinas

 No dia 9 de junho, os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental vivenciaram 
duas experiências diferentes. Estiveram em Campinas onde, como primeira 
atividade, passearam no trem Maria-Fumaça até a estação de Tanquinho, no 
entorno da cidade. Nesse percurso, passaram por fazendas de café, áreas de 
preservação e estações antigas. Ao chegar ao destino, antes de retornar, o 
passeio tem uma parada para que todos conheçam como funciona o motor da 
Maria Fumaça, movido a vapor e saibam mais sobre a história da tecnologia do 
telefone, ao visitar um ambiente com vários aparelhos antigos.

 "Na Maria Fumaça, senti como se fosse antigamente: tudo antigo e muito 
legal. Gostei bastante de ver os telefones antigos, principalmente um utilizado 
pelo donos de fazendas: tinham de virar a manivela para pedir a ligação e, 
depois, esperar horas para que a ligação se completasse. Vi que a invenção do 
telefone foi muito criativa e útil", relatou Manuela Vieira Roselli, do 3º B.

 "Gostei de ver os tipos antigos de telefone e de saber sobre alguns inventores, 
como o da eletricidade e do telefone" disse Guilherme Piloni de Almeida, do 3º A.

 Após delicioso almoço, como comentaram, os alunos visitaram o Instituto 
Sensorial de Campinas, já que vêm estudando sobre os cinco sentidos - visão, 
olfato, paladar, tato e audição. No lugar, participaram de algumas atividades, 
jogos e práticas que envolviam um ou mais sentidos.

 Guilherme contou: "Fizemos várias coisas, como tocar em alimentos com os 
olhos vendados e, depois, experimentar para descobrir o que era; ouvimos sons 
de instrumentos para diferenciá-los e também descobrir qual era. Percebi que a 
gente consegue identificar vários objetos só com o toque. Gostei muito, pois 
consegui colocar-me no lugar de uma pessoa cega e entender como ela sente a 
realidade".

 "Percebi que, mesmo sem acionar um dos meus sentidos, como a visão, 
consigo sentir mais do que quando vejo, ou seja, aumenta a capacidade de outro 
sentido, como o tato. Consegui perceber cada coisa que toquei e vi que 
identifiquei melhor os detalhes delas", relatou Manuela.

Carolina
Gabriel

Guilherme

Manuela
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Thiago

Alunos aprendem e se divertem na Kidzânia

Helen

 Divertir-se e aprender trabalhando? Isso mesmo! Essa foi a 
experiência vivida pelos alunos do 5º ano, no dia 23 de junho, 
na Kidzânia, uma cidade em escala infantil, num espaço de 
mais de 8.500 m², montado no Shopping Eldorado em São 
Paulo. A intenção dos criadores foi unir a diversão ao 
aprendizado, propondo, às crianças, a vivência de diversas 
profissões e da administração financeira de seus recursos. 

 Ao entrar na Kidzânia, cada criança recebe uma quantidade 
de "kidzos", moeda que circula nessa cidade. Há diversas 
atividades a explorar, algumas pagas com os "kidzos", outras 
que envolvem o trabalho dos estudantes. Eles recebem, como 
salário, mais "kidzos". Entre as profissões que podem 
experimentar, algumas envolvem a produção de guloseimas, 
adquiridas também com a moeda fictícia. Durante o tempo em 
que a criança permanece nesse espaço, ela precisa saber 
administrar o seu dinheiro para conseguir vivenciar as 
atividades. 

 Thiago Bonetti Fantinato, do 5º B, gostou muito de 
conhecer a Kidzânia, conforme seu relato: "Saímos do 
cotidiano e me senti livre para escolher o que eu queria fazer. 
Foi bom experimentar algumas profissões, para ter ideia do 
que fazer no futuro. Lá, fui polícia investigativa, bombeiro, 
radialista e engenheiro. A de que mais gostei foi radialista. 
Administrar o dinheiro também foi legal e não foi difícil, pois 
não gastei muito e dei preferência às profissões em que eu 
recebia salário. Foi muito divertido”.

 Helen Stella de Carvalho, do 5º A, disse que adorou a 
viagem. "Aprendemos bastantes coisas e ficamos 
independentes para escolher a atividade de que mais 
gostávamos. Lá, pudemos planejar o nosso futuro e ter uma 
noção do mercado de trabalho. Experimentei as profissões de 
médica (o que pretendo ser no futuro), policial, operária em 
fábrica de produtos, atriz de teatro e música. Na Escola de 
Música, da qual gostei muito, pudemos montar uma banda 
musical com os amigos e escolher os instrumentos. Acho que 
consegui controlar bem o meu dinheiro, pois acabei optando, 
também, por profissões em que eu ganhava”. 

 Essa rica experiência teve, como objetivo, envolver os 
alunos na educação financeira, no conhecimento e na 
valorização das profissões.



14

mai•jun | 2017

 Estudar os ecossistemas costeiros, como o Costão Rochoso, as Praias, a Mata 

Atlântica, a Mata de Restinga e o Manguezal é o principal objetivo dos Projetos Vida no 

7º ano do Ensino Fundamental. Para poder observar e aprimorar os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, os alunos dessa série estiveram, no período entre 18 a 21 

de maio, nas cidades de Ubatuba e Paraty.

 Em Ubatuba, visitaram o Aquário e o Projeto Tamar. Yasmin Sturion Gobbin, do 7º B, 

e Lorenzo Langella Marchi Belini, do 7º C, contaram que, no Aquário, observaram as 

diversas espécies de peixes, as algas, os tubarões, os pinguins, os jacarés. Inclusive, 

tiveram a oportunidade de tocar em alguns deles. No Projeto Tamar, estudaram cinco 

espécies de tartarugas marinhas, das quais puderam ver quatro, devido a uma não se 

haver adaptado ao ambiente. Viram, ainda, jabotis e cágados. Durante as visitas, ao 

conhecer parte da rica biodiversidade, os alunos receberam informações que os 

sensibilizaram quanto à importância de preservar o meio ambiente marinho.

 No segundo dia da viagem, os alunos visitaram o centro histórico de Paraty. “Lá, 

percebemos grande cuidado com a preservação, difícil no dia a dia. Visitamos quatro 

igrejas, das quais nos contaram que, antigamente, uma era frequentada só por negros, 

outra, só por mulheres brancas e outra ainda, só por brancos. Percebemos que esta teve 

melhores recursos para a construção."

 Nesse mesmo dia, o grupo participou de trabalhos de campo no Saco de 

Mamanguá, uma entrada de mar com 8 km de extensão e 2 km de largura, com trinta e 

três praias, oito comunidades caiçaras, uma belíssima área de mangue superpreservada 

e o costão rochoso com rica biodiversidade. “O estudo da restinga e do Costão Rochoso 

foi muito legal, pois o solo é arenoso e não imaginávamos que haveria tanta 

diversidade nessa espécie de solo”, comentou Yasmin. Lorenzo contou que as plantas 

ficavam à beira-mar e que, quando a maré subia, destruía as menores. "No Costão, 

vimos que as espécies tinham que se fixar nas rochas para se proteger da maré alta”, 

completou ele. Contaram, ainda, que o Costão se divide em três partes: abaixo da 

maré, entre marés e acima da maré, e que, ao entrar no mar, perceberam que a areia 

apresentava coloração mais escura do que a comumente vista, além de ser bem mais 

grossa. 

 No terceiro dia, os alunos fizeram um passeio de escuna até o Saco do Mamanguá, 

onde tiveram contato com uma comunidade caiçara. Lá, conheceram seu modo de 

vida, alguns de seus costumes, a forma como constroem os barcos. Participaram, 

inclusive, de uma oficina de pintura de barcos em miniatura, que, posteriormente, 

serão expostos pelos caiçaras. Almoçaram na comunidade e 

deliciaram-se com a comida típica, em especial, com a farofa de 

sururu (molusco encontrado no manguezal).

 Depois, caminharam numa trilha, onde observaram grande 

diversidade de espécies da flora e de tipos de solo. "No mangue, 

vimos siri, solo salubre, com muitas raízes expostas, e solo de 

lama. Em alguns locais, afundávamos até o joelho", relataram os 

alunos.

 "Essa viagem me deixou uma lembrança ótima, pois conheci 

vários locais novos e, em cada um deles, aprendi lições muito 

interessantes. Dependendo do conteúdo que estamos vendo 

agora, depois da viagem, como em Arte e História, lembramos 

das igrejas, do centro de Paraty, de sua arquitetura colonial, por 

exemplo, e isso me agregou novos conhecimentos e enriqueceu o 

que aprendo em sala de aula", disse Yasmin.

"Gostei bastante da viagem porque aprendemos coisas novas 

de forma inesquecível. É muito diferente de ver em livro. 

Pudemos ter contato com o que aprendemos, como, por 

exemplo, a cidade de Paraty, as Igrejas, o mangue”, concluiu 

Lorenzo.

 Estudo dos ecossistemas 

costeiros em Paraty e Ubatuba

Lorenzo

Yasmin
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2ª série - Equipe Campeã

Gincana do Ensino Médio

 No dia 13 de maio, os alunos do Ensino Médio participaram de uma das atividades 
mais empolgantes para eles, uma vez que envolve suas habilidades artística, cultural, 
social e recreativa: a 27º Gincana do Ensino Médio, a primeira na Unidade Reserva 
Jequitibá.  

 O envolvimento de todos começa, praticamente, no início do ano letivo, já que os 
preparativos para o grande dia abarcam a organização, a arrecadação dos produtos para 
doação, os ensaios artísticos de dança, de teatro, de videoclipe e o preparo de fantasias, 
entre outras tarefas.

 Como nos anos anteriores, o público presente pôde desfrutar de momentos 
descontraídos, quando teve a oportunidade de ver o talento, a capacidade criativa e a 
desenvoltura dos alunos nas provas de "Conhecimentos gerais" sobre atualidades, 
Projetos Vida, "Qual é a Música", "Teatro", escolhidas entre as crônicas disponibilizadas 
pelos professores de LPT; "História em Quadrinhos", com o tema Previdência Social, 
"Interpretação Musical", "Cabo de Guerra", "Pebolim Humano", "Festival de Música", "Mix 
Esportivo", "Desenho", "Estafeta Fantasia", "Festival de Dança de Salão", "Se vira nos 30"e 
"Show de Encerramento".

 Além dessa grande integração, a Gincana é marcada pela solidariedade, já que os 
alunos arrecadaram significativa quantidade de alimentos, quase duas toneladas, 
agasalhos e leite, que, somados à arrecadação do Ensino Fundamental II, perfizeram uma 
tonelada e meia de agasalhos e 1.749 litros de leite.

 A entrega para as 17 instituições beneficiadas foi realizada no dia 19 de maio, com a 
presença de coordenadores do Colégio, representantes dos alunos e professores de 
Educação Física. Os representantes das instituições manifestaram-se agradecendo aos 
alunos a importante contribuição, os quais também se manifestaram sobre esse trabalho. 

 A fala de Lucas Piva, aluno da 2ª série, tocou a todos: "Nesses dias, eu estava pensando 
o quanto a prova social é importante, e vejo que ela vai muito além de apenas entregar os 
alimentos para vocês, das instituições. Ela é como uma formação espiritual para todos os 
alunos que participam. Comentei com o prof. Douglas, pois sou coordenador da gincana 
desde o 7º ano, que eu tinha muitos amigos que não participavam da prova social. Aí um 
deles veio a uma solenidade, como essa de entrega. A partir daí, ele começou a contribuir 
muito, a sair no condomínio que morava para arrecadar, a abrir seu armário para doar 
agasalhos e acho que é esse o espírito da coisa, e não o quanto estamos dando, nesse 
momento para vocês, mas como essa prova muda a nossa vida. Essa prova me ensinou 
muito o que é ser humano [... ] E por isso, hoje, agradeço a vocês que se dedicam a essas 
entidades, pois os vejo como uma luz no fim do túnel para voltarmos a ser uma comunidade, como nos primórdios, onde todos se ajudavam, se preocupavam 
um com o outro e todos se moviam em prol do próximo. Vocês são pessoas que nos guiam por esse caminho e eu, como coordenador, sou grato por essa 
oportunidade de, todos os anos, estar aqui, ver e ouvir vocês que lutam por uma sociedade em que todos se ajudem. Agradeço a vocês, do fundo do meu 
coração, por nos estimularem a essa prova, que vale muito mais do que ganhar uma gincana. Muito obrigado".

 Nessa atividade, todos ganham, os participantes, a plateia e os beneficiados por ela, seja pela grande integração, pela revelação de talentos e pela 
descontração, seja pela recreação e pelas doações.

 A equipe da 2ª série, pela pontuação, foi a vencedora de 2017. Parabenizamos os alunos, pelas belíssimas apresentações e pela campanha de 
arrecadações, e a equipe de Educação Física, pela coordenação de tão valioso evento!!

1ª série 

3ª série 

Lucas Piva durante o seu depoimento
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 O Projeto Átopos constitui uma iniciativa dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do 
Ensino Médio, com a mediação das professoras Bruna Giro, Ingrid Boer e Tatiana Gerardini. Átopos, do 
grego, significa, literalmente, "não-lugar". Já na obra do historiador da Grécia antiga, Timeu, é substantivo 
que nomeia as coisas insólitas, que causam estranheza e que se inscrevem no campo do absurdo.

 Os sentidos dessa palavra deslizam pelos trilhos da Língua Portuguesa e assumem diferentes 
significações: descabido, estranhamento de si frente à realidade, absurdidade. Nas palavras de Alice 
Haddad, doutora em Filosofia e Professora Adjunta do Departamento de Filosofia da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, "[...] é o que não se encontra em seu lugar, donde: 'extraordinário, estranho, 
insólito'; por conseguinte, 'extravagante, absurdo' etc. Em português, teríamos também a tradução possível 
por “descabido”, como aquilo que não cabe, que está deslocado, fora do lugar[...].”  O substantivo próprio 
serviu para nomear, ao mesmo tempo, o tema e o conjunto de atividades desenvolvidas junto aos alunos.

 Assim, átopos constitui o lugar para abordarmos problemas inerentes à condição humana: a angústia, os 
medos, as ansiedades e os adoecimentos da psique. Os alunos elegeram tais assuntos para usá-los em 
atividades que expressassem, esteticamente, esse pouco saber de si. A proposta foi transformar aquilo que 
dói na alma em vontade de beleza e, por fim, em arte. Átopos, o não-lugar, o descabido, constitui o espaço 
da condição humana mais radical: sem um lugar na natureza, o ser humano faz arte.

 Sendo assim, átopos parece boa palavra para nomear um projeto que objetiva colocar, em cena, o 
homem e a humanidade que o constitui, pois nada é tão misterioso, insólito, absurdo e inquietante quanto 
o próprio homem, verdadeiro forasteiro em continente próprio.

 Nos dias 20 e 21 de junho, esse Projeto promoveu três eventos, dos quais puderam participar os alunos 
tanto do 9º ano do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, assim como seus pais. No dia 20, o 
psicanalista e professor de Filosofia Dr. Márcio Mariguela fez a excelente palestra "Tragédias Gregas e a 
Condição Humana na atualidade: fobias, ansiedade, depressão e pânico". Nela, o profissional afirmou: 
“Somos uma potência estética para fazer, da nossa vida, uma obra de Arte”. Abrindo esse evento, os alunos  
Maria Fernanda Kroll e Luca Corazza demonstraram os seus talentos musicais ao som do piano. Já no dia 21, 
os alunos participaram de uma profunda reflexão na roda de conversas com as professoras Bruna e Tatiana, 
por meio de discussões que abordaram aspectos do sofrimento psíquico (a questão central da Filosofia). 
Perceberam, nesse diálogo, que, atualmente, se vivem a banalização das dores de existir e o excesso de 
diagnósticos, que retratam a fragilidade crônica da sociedade. Ela não vem suportando mais a tristeza e a 
angústia, que, embora causem sofrimento, também são responsáveis por sustentar nossa existência.

 Para finalizar os eventos, a noite de 21 de junho contou com a apresentação de balé e a reencenação da 
peça “O que restou de Vênus?”, de autoria do aluno Igor Castilho, protagonizadas por alunos do CLQ.

Átopos: As Dores de Existir 
“O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente”
(Fernando Pessoa)
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