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De 9 a 13 de agosto de2021
Semana do Estudante

Carta da diretora

Maria Karina Ferraretto

É resultado de um trabalho realizado a partir de muito estudo e reflexão 
da equipe pedagógica, e dedicado com amor aos nossos alunos e alunas. 
Estamos colocando em prática, dia a dia, um extenso projeto de 
melhorias, que só fazem sentindo se resultarem na efetiva aprendizagem 
dos estudantes no ambiente escolar. 

A Semana do Estudante é parte desse projeto. Afinal, ser estudante é ser 
um explorador de muitos mundos. Os globos mostram a totalidade. 
Computadores navegam em pequenos e grandes mares. O mundo cabe 
na mão ou se expande na beleza de muitas galáxias. O estudante se 
impressiona, questiona, mas sempre segue adiante, pois o seu ponto de 
chegada é sempre o melhor futuro. Parabéns, aos nossos estudantes! E 
que tenhamos uma excelente semana!

Diretora

É uma grande alegria e motivo de muito orgulho lançar a Semana do 
Estudante da Escola São José. Trata-se de um novo evento incluído no 
nosso calendário acadêmico em 2021, formulado nos princípios de uma 
educação moderna e conectada com o que os novos tempos exigem.
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 Desde os primeiros anos de nossas vidas, ainda bem pequeninos, começa nossa 
vida de estudante. São os primeiros passos ao encontro do saber, de um novo 
aprendizado. É quando novos horizontes nos são apresentados. 
No dia 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante.
Para celebrarmos esta data, a Escola São José preparou uma semana de Oficinas 
Pedagógicas, para que alunas e alunos sejam os protagonistas desse processo de 
aprendizagem. Para que isso aconteça, temos como objetivos:

Desenvolver a autonomia do estudante, que cria seus projetos e busca informações e 
meio de construir seu conhecimento através de processo mediado do início ao fim pelo 
professor.
Dinamizar as aulas, incluindo novas tecnologias e as ferramentas trazidas por elas, o que 
contribui para o protagonismo, quando o estudante se sente parte do processo, 
sugerindo atividades e compartilhando experiências. 
Estimular a capacidade criativa, pois a criatividade é uma função nobre da inteligência 
que motiva o estudante a desenvolver o olhar multifocal, a pensar fora da caixa e a sair 
do lugar-comum. 
Incentivar o pensamento complexo, através da percepção de diferentes pontos de vista 
e formas de fazer para uma mesma questão ou realidade, e ao perceber a realidade sob 
muitos ângulos, o estudante desenvolve o pensamento crítico e opiniões sobre vários 
assuntos, sem imposição.
Melhorar a cooperação na sala de aula, para que o estudante protagonista tenha êxito 
nas suas atividades, é necessário estabelecer algumas regras que favoreçam a criação de 
um ambiente mais compreensivo e colaborativo.
Demonstrar ao estudante que ele também é fonte de conteúdo, pois todos temos algo 
a ensinar e muito a aprender. Isso significa dar voz a todos e enxergar, em cada um, a 
capacidade de construir a partir de suas particularidades.

Assim, organizamos a Semana do Estudante 2021 certos dos valores e 

propósitos de uma Educação focada no desenvolvimento pleno dos 

nossos estudantes e...

Reafirmamos que a base do relacionamento desenvolvido entre a 
Escola São José e as Famílias é uma relação de confiança mútua, pois 
educar é a nossa inspiração. Um grande abraço!

Professora Josiane Michels, Supevisora Pedagógica

Apresentação
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Metodologia

As Oficinas, pensadas enquanto metodologias ativas, contribuem para 
consolidar o estudante como protagonista da sua própria Educação. 
Especialmente, elas lhe conferem autonomia para participar ativamente 
da aprendizagem e fortalecem a sua capacidade de pensar por conta 
própria.

 Uma excelente forma de desenvolver o aluno como protagonista 
de seu aprendizado é utilizar as Metodologias Ativas de Educação. 

Esse aspecto é fundamental em um contexto no qual os jovens têm 
acesso a milhares de fontes de informação na Internet e distribuem suas 
opiniões nas redes sociais. Ao propor o modelo de trabalho em OFICINAS, 
a escola agrega e debate essas transformações com os estudantes em 
sala de aula, desenvolvendo uma formação pedagógica atual e dinâmica.

As Metodologias Ativas são ferramentas pedagógicas que posicionam o 
estudante como centro do processo de ensino e aprendizagem. 
Diferentemente de aulas expositivas, nas quais ele absorve o conteúdo de 
forma passiva, esse modelo é mais atrativo e dinâmico, o que possibilita 
captar a sua atenção de maneira mais eficiente. Nesse ambiente, o 
estudante terá os seus aspectos cognitivos e socioemocionais 
potencializados devido à natureza flexível da metodologia. Isso significa 
uma aprendizagem significativa, a construção coletiva do saber em sala 
de aula e a articulação entre teoria e prática. Elas podem ser 
desenvolvidas de diferentes formas ao combinar modalidades presenciais 
e à distância, além da utilização de recursos tecnológicos.

O modelo de trabalho: OFICINAS

O engajamento característico desse método dialoga com o perfil dos 
estudantes desta geração: conectado, tecnológico, questionador e 
disposto a intervir positivamente na sociedade. Assim, temos um modelo 
educacional ainda mais atrativo e estudantes desejosos para aprender.
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Além disso, o próprio docente aprende muito nesse cenário. Essa 
metodologia proporciona uma relação de troca de saberes com os 
estudantes, em uma via de mão dupla, em que ambas as partes se 
desenvolvem construtivamente.

O professor durante as OFICINAS
O professor atua como um mediador e orientador nessa nova 
configuração de ensino. Isso significa tirar dúvidas, acompanhar e 
apresentar possíveis caminhos a serem trilhados pelos estudantes na 
busca pelo conhecimento. 

Materiais para as atividades
As Oficinas serão ministradas pelos professores, em horário normal de 
aula. Os alunos que estão na modalidade remota, deverão providenciar 
os materiais para realizarem as oficinas junto com a turma. Os materiais 
necessários estão descritos na Programação da Semana. Alunos na 
modalidade presencial utilizarão os materiais disponíveis na escola.
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Programação
De 9 a 13 de agosto de2021

Semana do Estudante

Dia 09/08/20201- Oficina Mini Chef

Brigadeiro de banana

Público: todas as turmas
Ingredientes:
} 1 banana nanica (Catarina) 
} 2 colheres de sopa de cacau em pó

} 1 colher chá de açúcar mascavo
} Chocolate granulado ou cacau em pó para enrolar

} 3 colheres de sopa de leite em pó
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Dia 10/11/2021- Oficina Usina das Artes

Pintura e arte com a natureza 
`
Público: todas as turmas

} Galhos secos

Dia 11/08/2021- Oficina Ciência Experimental

Materiais:

Público: Educação Infantil e 

} Vinagre

} Garrafa Pet*

} Pedrinhas

*Neste dia cada aluno (presencial)

} Balão

deverá trazer sua garrafa pet.

Produção de Álcool em Gel

} Materiais:

Público: Fundamental 2 - turma 61

} Gel para cabelo

} Folhas

} Tinta guache

Mágica do Balão

Fundamental 1

} Bicarbonato de sódio

Materiais:
} Álcool líquido 70

} Recipiente para guardar o produto
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} Folhas coloridas

Conto: A lenda do João de Barro

} Materiais

} Canetinha

Público: todas as turmas

} Lápis de cor
} Cola

Material
} 1 pacote de argila

Boneco das Emoções

} Público: todas as turmas

Dia 13/08/2021- Oficina das Emoções

Dia 12/08/2021- Oficina Super Ligados

} Folhas ofício

} Tesoura


