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VestiBulAres: Antes, 
durAnte e depois
Essa fase importante na vida escolar não 
deve ser temida. Preparo é fundamental

SISU

PROUNI

CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS

O Sistema de Seleção Unifi cada (Sisu) 
foi desenvolvido pelo Ministério da Edu-
cação para selecionar os candidatos às 
vagas das Instituições Públicas Federais 
de Ensino Superior que utilizam a nota 
do Enem como única etapa do proces-
so seletivo. A escolha é feita pelo siste-
ma com base na nota obtida pelo can-
didato. No site do Sisu há a relação das 
vagas disponíveis, bem como as institui-
ções participantes em cada edição. Nos 
processos seletivos para ingresso em 
2014, aproximadamente 80% das insti-
tuições públicas federais participaram do 
programa. www.sisu.mec.gov.br

O Programa Universidade para Todos 
(Prouni) é uma iniciativa do Ministério da 
Educação que concede bolsas de estu-
do integrais e parciais (50%) para estu-
dantes brasileiros sem diploma de nível 
superior em instituições privadas de en-
sino superior, em cursos de graduação 
e sequenciais de formação específi ca. 
Site: www.mec.gov.br.

Trata-se de um programa implantado 
em 2011 que visa à promoção de de-
senvolvimento tecnológico e científi co 
por meio de intercâmbio de estudantes 
e pesquisadores em renomadas institui-
ções estrangeiras. As áreas prioritárias 
nas primeiras etapas do programa fo-
ram Ciências Exatas e Biológicas, mas 
há estudos em andamento para que as 
Ciências Humanas também participem 
do programa nas próximas edições.

Estamos nos aproximando do 
fi nal de um ano letivo. Muito 
estudo, leituras, produções de 
textos, trabalhos individuais 

e coletivos, exercícios que exigem mui-
to da nossa capacidade lógica e, além 
disso, avaliações, seminários, simula-
dos e etc... Cada uma das atividades 
citadas e outras tantas desenvolvidas 
ao longo do ano cumprem o seu papel 
colaborando com o desenvolvimento 
cognitivo e intelectual dos jovens.

Durante a Educação Básica, os alu-
nos recebem uma avalanche de in-
formações, mas é bom lembrar que a 
informação pela informação não tem 
muito valor. É preciso transformá-la 
em conhecimento. Quando isso acon-
tece, damos signifi cado a tudo o que é 
realizado e exigido ao longo dos anos 
de estudo. A isso damos o nome de 
aprendizagem signifi cativa, que deve 
nortear todo o processo.

Em momentos e situações diferentes, 
a vida exigirá que coloquemos em prá-
tica tais conhecimentos e muito do que 

parecia abstrato toma forma e ganha 
sentido. Para os alunos do 3° ano do 
Ensino Médio, um desses momentos 
é identifi cado por uma única palavra: 
vestibular.

O vestibular é uma etapa obrigató-
ria para todos que pretendem seguir 
os estudos em uma universidade. 
Para nossa satisfação, esse é um de-
sejo comum entre os alunos do Cen-
tro Educacional Pioneiro. Embora 
difícil e às vezes cruel, o exame é 
a chave que abre as portas para o 
mundo universitário. Mas não deve-
mos temê-lo, e sim nos preparar da 
melhor maneira possível para obter 
o êxito desejado. 

O trabalho e a dedicação farão a dife-
rença no Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) ou em qualquer outra 
avaliação pela qual o aluno deverá 
passar. É importante ressaltar que 
o Enem possibilita ao participante o 
acesso aos programas governamen-
tais como o Sisu, o Prouni e o Ciên-
cias sem Fronteiras. 

Desejamos a todos os alunos, em espe-
cial aos do 3º ano que iniciarão a ma-
ratona dos vestibulares, todo sucesso 
do mundo.

*Álvaro Vieira Neto é coordenador do 
Ensino Fundamental II e Médio do 
Centro Educacional Pioneiro

Ensino médio  |  eXaMesEXPEdiEntE
EditoRiAl
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Estar à frente de seu tempo, ser o primeiro, o prin-
cipal, o inovador ... Estes são alguns dos signifi ca-
dos que inspiraram o nome da nossa escola e que 
também nortearam os ideais de nossa instituido-
ra, Dona Michie Akama, uma pessoa visionária e 
protagonista de uma história de perseverança e 
desafi os transpostos.

Esse pioneirismo é resgatado agora em algumas 
ações do Centro Educacional Pioneiro, que fazem 
parte de um novo projeto de identidade visual. Um 
dos destaques fi ca por conta do novo logotipo, que 
espelha o caminho que o aluno percorre em nossa 
instituição, desde a Educação Infantil até o Ensino 
Médio. É uma jornada acompanhada por educado-
res altamente qualifi cados e que tem seu destino 
fi nal no ingresso dos alunos em conceituadas uni-
versidades.

Convido todos a assistirem ao vídeo institucional, 
outro produto deste projeto, que retrata como es-
tamos preparando esses jovens para as exigências 
do século XXI. Emocionem-se também com outro 
vídeo produzido, repleto de depoimentos espontâ-
neos de várias gerações, que nos fazem sentir no 
âmago o que é TER ORGULHO de ser PIONEIRO. 

Nesta edição da revista faremos uma viagem pela 
Mostra Cultural, que este ano elegeu a literatura 
como fi o condutor dos trabalhos de nossos alunos. 
Enriquecendo esta exposição, uma feira de livros 
uniu pais e fi lhos para momentos de leitura, sen-
tados descontraidamente em um tapete repleto de 
almofadas ou em um banco de jardim. Momentos 
únicos e inesquecíveis. 

E há ainda três interessantes artigos sobre ves-
tibulares, orientação profi ssional e as humanida-
des no Ensino Fundamental.

Leitura imperdível! 

Irma Akamine Hiray
Diretora geral
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losofi a que nos rege o acompanha. Pode-
mos vê-la no próprio logotipo que, sem 
alterar sua essência, evidencia em seu 
formato a estrada da vida escolar, que 
se inicia nos primeiros anos da infân-
cia, estende-se e cresce nos caminhos 
e curvas dos conhecimentos, durante 
a adolescência, e cuida para que nos-
sos alunos façam, então, a curva fi nal, 
aquela que os levará  ao outro patamar 
dos conhecimentos, ao momento em que 
– com as bases seguras – nossos alunos 
vão para a vida adulta  nas universida-
des, enfrentando com fi rmeza e sabedo-
ria os novos caminhos e as novas curvas 
da estrada que escolherem.

Assim, o Pioneiro vai reafi rmando, em 
suas ações no século XXI, o espírito ar-
rojado, resiliente  e pioneiro de sua fun-
dadora, que jamais temeu dar passos 
adiante, sempre com o olhar no futuro, 
sempre preparando alunos para o mun-
do, para a vida.

As mudanças e os princípios que regem 
nossa escola podem ser verifi cados nos 
novos vídeos lançados recentemente, 
que mostram um pouco da história da 
escola, a infraestrutura física e humana 
e traz ainda depoimentos emocionados e 
emocionantes de ex-alunos e familiares. 
Confi ra no site do Pioneiro.

aPresentamos aQui 
o Que JÁ Foi concretizado

novo logotipo: a lógica foi dar início com 
a reestilização de nossa marca, o que 
foi feito de forma a conferir um aspecto 
mais moderno, impactante e dinâmico, 
mas sem deixar perder algumas carac-
terísticas originais. 

Fachada: sofreu alteração, com uma si-
nalização com a nova marca e uma me-
lhor identifi cação da escola.

uniforme: será modifi cado para apresentar 
o novo logotipo. Uma campanha cultural 
envolvendo a comunidade escolar deu ori-
gem a uma nova camiseta, escolhida por 
votação realizada entre os alunos.

audiovisual: lançamento de dois vídeos, 
um institucional e um de depoimentos 
de ex-alunos e familiares.

comunicação: padronização das corres-
pondências, bilhetes e outros materiais 
da papelaria ofi cial da escola e a impres-
são de alguns informativos impressos 
(como o folheto de rematrícula e o folder 
dos cursos extracurriculares). 

divulgação: Novo projeto gráfi co da Re-
vista Pioneiro e a criação de materiais 
impressos, como um folder de apresen-
tação e panfl etos de divulgação. 
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instituCionAl  |  ideNtidade VisUaL

um noVo VisuAl, 
mAs com A mesmA FilosoFiA

No retorno às aulas, nossos 
alunos e familiares puderam 
observar, já na fachada da 
escola, algumas mudanças 

no visual, como o nome Pioneiro, com 
o novo logotipo que está sendo incorpo-
rado aos materiais de comunicação e ao 
uniforme dos alunos. Acompanhando 
as mudanças vindas com o novo sécu-
lo, o Pioneiro dá início a um projeto de 
modernização da identidade visual de 
nossa escola. Renova a imagem da insti-
tuição e, ao mesmo tempo, reitera a fi lo-
sofi a que sempre orquestrou as escolhas 
e valores do Pioneiro.

A modernização da imagem traduz a fi -
losofi a da escola. O projeto de mudanças 
foi baseado no trabalho de uma experien-
te empresa de assessoria, que realizou o 
levantamento das necessidades e elabo-
rou um plano estratégico, executado pela 
agência Twinz Design e Propaganda.

Contamos e contaremos sempre com a 
participação ativa de nossos alunos, como 
ocorreu recentemente quando a escolha 
da nova camiseta do uniforme foi decidida 
em votação pelos próprios alunos.

O start para a nova era foi dado, e a fi -
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maternal: 
recitar Para encantar 
Ao longo do ano as crianças do Ma-
ternal desenvolveram atividades ar-
tísticas e rodas de leitura envolvendo 
poesias diversas. O resultado foi uma 
exposição de ilustrações e a apresen-
tação de um vídeo em que elas recita-
vam algumas poesias. Para assistir às 
imagens gravadas, os pais podiam se 
sentar com os fi lhos em um tapete con-
feccionado pelas crianças. E na saída 
eram convidados a escrever uma poe-
sia para deixar como recordação.

Jardim i: tatianices 
Muito querida pelas crianças, a escri-
tora Tatiana Belinky teve suas obras 
escolhidas para a ambientação da sala 
dos alunos do Jardim I. Clássicos como 
O caso do bolinho, O grande Cão-curso, 
Coral dos bichos e O caso dos ovos aju-
daram a compor o visual da exposição 
de ilustrações, trabalhos artísticos e 
um texto coletivo.

6 pioneiro.com.br

literAturA É o destAQue dA 
mostrA culturAl 2014

Desde o início do ano os alu-
nos se dedicaram aos pro-
jetos para a esperada mos-
tra cultural que realizamos 

anualmente. Com o apoio e orienta-
ções fundamentais da equipe pedagó-
gica, eles produziram uma exposição 
de trabalhos e atividades interativas 
que certamente surpreendeu os visi-
tantes pelo alto nível de qualidade, 
pela criatividade e, acima de tudo, 

“Ela (a literatura) permite sonhar, enfrentar medos, vencer angústias, 
desenvolver a imaginação, viver outras vidas, conhecer outras 
civilizações. Além disso, nos dá acesso a uma parte da herança cultural 
da humanidade...” Ana Maria Machado 

CAPA  |  Mostra Literária

pela demonstração de empenho. A 
temática central foi a literatura, que 
serviu como base para trabalhos mul-
tidisciplinares realizados por alunos 
de todas as turmas.
Foi um evento especial que reuniu 

professores, funcionários, alunos e fa-
miliares em uma grande festa de con-
fraternização, com direito a se deliciar 
com as comidas e bebidas vendidas no 
espaço gastronômico criado especial-
mente para a ocasião.
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3º ano: 
o Pioneiro do PicaPau amarelo 
No palco da quadra coberta foi criado um 
espaço representando a casa da Dona 
Benta, personagem de diversas histórias 
de Monteiro Lobato. Lá foram expostas 
caricaturas do escritor, pesquisas e ou-
tras produções escritas. No espaço da 
“cozinha” foram expostos os cadernos de 
receitas e oferecido chá e marmelada... 
coisas de sítio! No “quintal” estavam or-
ganizados alguns jogos.

4º ano: 
o sÍtio no reino da matemÁtica 
A proposta foi desafi ar os visitantes a 
resolverem problemas matemáticos. 
Os desafi os foram criados pelos pró-
prios alunos com base nas histórias vis-
tas em sala de aula, apresentados em 
uma moderna plataforma: aparelhos 
eletrônicos (tablets).
http://scratch.mit.edu/studios/532969/

5º ano: 
mitologia grega no scratcH 
Os alunos organizaram uma exposição 
de cartazes sobre mitologia grega no 
corredor do terceiro andar e produzi-
ram jogos utilizando a linguagem de 
programação scratch. Os convidados 
puderam observar a complexidade dos 
elementos trabalhados enquanto en-
frentavam as etapas de cada jogo.
http://scratch.mit.edu/studios/534390/
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CAPA  |  Mostra Literária
Jardim ii: 
Perseguindo o Personagem 
Um divertido labirinto foi montado para 
entreter os visitantes e servir de cenário 
para a mostra de trabalhos dos alunos. 
Eles se basearam nas histórias das rodas 
de leitura e nas atividades sequenciadas 
“Perseguindo um personagem: o lobo”.

2º ano: 
aPrendendo com FelPo Filva 
O personagem Felpo Filva, de um livro 
adotado para o trabalho sobre os gêne-
ros textuais realizado em sala de aula, 
foi a inspiração para a criação de apre-
sentações musicais das turmas e livros 
apresentando as produções escritas, 
entre outros trabalhos.

1º ano: 
listas Fabulosas – eva Furnari 
Em duas salas os visitantes puderam 
conferir a produção literária e artística 
dos alunos realizadas em torno da lei-
tura do livro Listas fabulosas, de Eva 
Furnari. Com atividades criativas e 
locais para leitura, o espaço proporcio-
nou agradáveis momentos de interação 
entre pais e filhos.
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3º ano: 
o Pioneiro do PicaPau amarelo 
No palco da quadra coberta foi criado um 
espaço representando a casa da Dona 
Benta, personagem de diversas histórias 
de Monteiro Lobato. Lá foram expostas 
caricaturas do escritor, pesquisas e ou-
tras produções escritas. No espaço da 
“cozinha” foram expostos os cadernos de 
receitas e oferecido chá e marmelada... 
coisas de sítio! No “quintal” estavam or-
ganizados alguns jogos.

4º ano: 
o sÍtio no reino da matemÁtica 
A proposta foi desafi ar os visitantes a 
resolverem problemas matemáticos. 
Os desafi os foram criados pelos pró-
prios alunos com base nas histórias vis-
tas em sala de aula, apresentados em 
uma moderna plataforma: aparelhos 
eletrônicos (tablets).
http://scratch.mit.edu/studios/532969/

5º ano: 
mitologia grega no scratcH 
Os alunos organizaram uma exposição 
de cartazes sobre mitologia grega no 
corredor do terceiro andar e produzi-
ram jogos utilizando a linguagem de 
programação scratch. Os convidados 
puderam observar a complexidade dos 
elementos trabalhados enquanto en-
frentavam as etapas de cada jogo.
http://scratch.mit.edu/studios/534390/
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8º ano: 
Quem conta um conto... 
Um criativo cenário foi montado para 
despertar a curiosidade dos visitantes 
e atraí-los para a leitura das histórias 
de mistério produzidas pela turma.

8º ano: travel magazine 
Experiências de viagens serviram de 
inspiração para a criação de artigos, 
em inglês, publicados em forma de 
uma revista temática sobre turismo 
pelo mundo.

estudo do meio 
Os resultados e conclusões das saídas 
dos alunos das turmas de 6º, 7º e 8º 
anos para o estudo do meio (respectiva-
mente para as regiões de Santos, Ube-
raba e Petar) foram apresentados em 
forma de relatórios, fotos e vídeos para 
os visitantes.
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5º ano: Flying Home 
Trabalhos produzidos pelos alunos 
nas aulas de inglês foram expostos 
no corredor do 2º andar.

6º ano: Poesia sonora 
Atividade proposta pelos alunos para 
a rica união de poesia e música, pro-
porcionando momentos divertidos para 
quem se prontifi cou a “testar” os ins-
trumentos musicais disponibilizados.

6º ano: 
aventuras em Prosa e HQ 
A clássica obra A Ilha Perdida serviu 
como base para a criação de produções 
de texto em prosa e quadrinhos, nas 
quais os alunos mostraram um enorme 
talento não apenas para a escrita, mas 
também para o desenho. E ainda deram 
um show de criatividade!

7º ano: 
crÔnicas uberabenses 
Textos escritos a partir das vivências 
durante a viagem de estudo do meio 
para Uberaba estavam expostos em di-
versos pontos da escola.

7º ano: 
livro digital 
As criações literárias dos alunos foram 
publicadas em forma de livro digital, 
que podia ser lido em computadores 
instalados na sala de exposição.
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ensino médio – Partitura 
tridimensional 
As notas musicais saíram do formato 
plano da partitura convencional para 
trabalhos artísticos desenvolvidos por 
alunos das turmas de 1º e 3º anos do EM.

Feira de livro 
Em parceria com a livraria Casa de 
Livros, o espaço, organizado na qua-
dra coberta, permitiu aos alunos e a 
quem por lá passasse adquirir obras, 
ler histórias e receber orientações de 
como fazer as escolhas literárias.

100 anos de dorival caymmi 
Homenagem ao artista com textos elabo-
rados e lidos por alunos do 2º ano do En-
sino Médio, associados a apresentações 
musicais em parceria com os alunos das 
turmas de 5º ano.

ensino médio – como são Paulo 
se organiza Para viver 
Alunos do 1º ano do EM organizaram 
pesquisas baseadas em problemas e 
desafios do cotidiano de uma grande 
cidade como São Paulo, para que pu-
dessem chegar a conclusões e soluções. 
Temas como mobilidade urbana, con-
sumo, lazer, abastecimento de água, 
poluição, segurança e fontes de energia 
deram origem a importantes relatórios 
informativos.

coPa do mundo 
A equipe de Educação Física coordenou 
um trabalho de pesquisa sobre a Copa do 
Mundo realizada no Brasil, envolvendo 
as turmas do 5º ao 9º ano.
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9º ano: o século XX em HQ 
Nazismo, guerras mundiais, o conflito 
no Vietnã, a morte do presidente Ken-
nedy e a tragédia em Chernobyl foram 
alguns dos acontecimentos marcantes 
do século XX e que foram recontados, 
em forma de histórias em quadrinhos, 
pelos alunos. Trabalhos com rico con-
teúdo histórico e cultural, acrescenta-
do de expressivas ilustrações nos mais 
variados estilos. 

9º ano: cartas Para neruda 
Após a leitura do livro Neruda@Hamlet, 
os alunos foram desafiados a pesqui-
sar a história e a obra do poeta chileno 
Pablo Neruda. O estudo gerou a cria-
ção de diversos poemas em espanhol 
baseados nos versos do escritor, que 
foram reproduzidos em cartazes ela-
borados pelos alunos. 
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A orientAção proFissionAl 
e o AutoconHecimento
Encontros com neuropsicólogos auxiliam alunos 
do 3° ano do Ensino Médio a refletir sobre o futuro 

No 3° ano do Ensino Médio 
o jovem passa por um mo-
mento marcante de sua tra-
jetória escolar, em que deve 

optar por um curso universitário. Mas 
pode começar aí uma série de proble-
mas que podem atrapalhar a escolha 
de uma profissão no futuro.

Há certa confusão na interpretação do 
significado do ensino superior e a atu-
ação profissional propriamente dita. A 
universidade é o local ao qual se vai 
em busca de conhecimento. É um mo-
mento de estudo, pesquisa e descober-
tas, que culmina na graduação e na 
conquista de um diploma. 

É então que o jovem parte para o mer-
cado de trabalho e escolhe a sua pro-
fissão, que demanda algo mais amplo 
que a bagagem adquirida durante os 

anos de estudo. É necessário constante 
atualização e acúmulo de experiências.  

Mas a escolha profissional é apenas 
parte de um processo mais amplo, que 
é o autoconhecimento. Quem sou eu? 
Como atuo? Quais são as minhas esco-
lhas? A busca por essas respostas é o 
início não só desta, mas de outras es-
colhas na vida.

Muito se fala em vocação profissional, 
mas é limitante considerar que o ser 
humano nasce com determinadas ha-
bilidades e por isso está predestinado 
a seguir certas carreiras. Somos ca-
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pazes de aprender e nos adaptamos 
a várias situações, o que nos permite 
criar um futuro de acordo com nossas 
expectativas e também mudar essas 
diretrizes a qualquer momento, afinal 
estamos em constante evolução.

O trabalho de orientação profissional 
se torna então uma ferramenta impor-
tante para os jovens, auxiliando nes-
ta busca pelo autoconhecimento e na 
quebra de conceitos equivocados sobre 
as carreiras, criando expectativas que 
jamais serão correspondidas. É relati-
vamente comum fantasiar e idealizar 
certas profissões e depois se deparar 
com uma realidade bem diferente e 
frustrante. 

Com o objetivo de ajudar nossos alu-
nos nesse momento tão complexo, 
promovemos no primeiro semestre 
um programa de orientação para a 
turma do 3° ano do Ensino Médio. 
O trabalho foi desenvolvido por uma 
equipe de neuropsicólogos do Insti-
tuto de Psicologia Aplicada e Forma-
ção Lev Vygotsky (Ipaf), que atuou 
com o grupo em uma série de doze 
encontros, sendo o primeiro e o últi-
mo com o acompanhamento também 
dos pais. 

Os encontros contribuíram para que 
eles pudessem pensar sobre si pró-
prios, avaliar a relação com o grupo e 
refletir sobre o que desejam e esperam 
em relação ao futuro. Com a conclu-
são, foram elaborados um relatório 
de avaliação geral da turma e dossi-
ês individuais para cada participante. 
Um retorno que esperamos que seja de 
grande utilidade para os alunos.

“Conhecer a si próprio  
é o maior saber.” 

Galileu Galilei
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As HumAnidAdes 
no ensino FundAmentAl
Aulas são desenvolvidas de forma multidisciplinar, 
entrelaçando-se com as outras áreas de conhecimento

Pensando em colaborar no de-
senvolvimento de cidadãos que 
saibam lidar com muitas in-
formações, símbolos e relações 

sociais diferentes, as disciplinas de Hu-
manidades do Centro Educacional Pio-
neiro investem em caminhos didáticos 
inovadores e adequados ao século XXI.

Os conteúdos são tratados de forma in-
ter e intradisciplinar, de modo que te-
mas de aulas específicas de História ou 
Geografia são desenvolvidos tanto na 
profundidade que as disciplinas reque-
rem como também são mostrados entre-
laçados a outras áreas do conhecimento.

Nas primeiras fases do Ensino Funda-
mental, as ações proporcionam momen-
tos em que os conceitos associados aos 
estudos dos tempos históricos e dos es-
paços geográficos se conectam com ou-
tras disciplinas para o aprofundamento 

de conteúdos ou para desenvolvimento 
mais agudo de habilidades cognitivas. 

Os alunos do 2º ano, por exemplo, re-
fletem sobre a identidade de cada um 
com a produção de autorretratos, do-
cumentos de identidade, listas e tex-
tos sobre a percepção do corpo, de seus 
gostos e das suas qualidades.

Misturando fotografia, desenho, ima-
gens de satélite e dispositivos de lo-
calização da Internet, os alunos do 
3º ano aprendem elementos da lin-
guagem cartográfica para entender a 
disposição das construções próximas 
da escola.

Colocar-se no lugar de um dinossauro, 
para contar em primeira pessoa como 
era sua vida, agita conteúdos próprios 
da História para compreender elemen-
tos da Ciência do 4º ano, com base em 

um gênero textual próprio da Língua 
Portuguesa, a autobiografia.

Nossos alunos de 5º ano mostraram-se 
artistas completos com a poesia visual, 
trabalhada em aulas de Português, mas 
que fez surgir reflexões sobre a consti-
tuição histórica e geográfica do Brasil 
por meio de um suporte interessante da 
união das artes plásticas e da literatura.

Do 6º ao 8º ano surge uma fase em que 
os conteúdos de cada disciplina rece-
bem um tratamento específico mais 
intenso. Em Geografia, a abordagem 
didática considera a idade e as vivên-
cias do aluno, como a tradução do con-
ceito de região que eles fizeram a par-
tir do vocabulário deles mesmos. 

Em História, além dos conteúdos tradi-
cionais, há uma investigação interme-
diada didaticamente para que o aluno 
perceba-se pesquisando sua própria 
história (como ao redigir a história oral 
de um membro de sua família) ou mes-
mo fazendo a história de sua classe.

Os alunos das turmas de 8ºe 9ºanos 
aprendem a utilizar formas alternati-
vas de textos, como esquemas e mapas 
conceituais, para organizar seus pen-
samentos e os conteúdos trabalhados 
em sala. 

Da leitura à produção dessas orga-
nizações gráficas de pensamento, os 
alunos vão constituindo suas aborda-
gens dos conhecimentos dessas áreas 
e também um estilo próprio de apren-
dizagem, em um investimento na au-
tonomia intelectual.

Perguntas mais contundentes e leitu-
ras mais complexas são algumas das 
exigências que se intensificam nos 
anos finais do Ensino Fundamental. 

Mantendo-se a preocupação com a 
leitura e a escrita, são propostos tex-
tos mais densos e outras formas de 
organizar o pensamento. Quadrinhos 
e animações estão nos horizontes das 
possibilidades pedagógicas.

*Fernando Kawahara é supervisor pe-
dagógico e coordenador de Humanida-
des do Centro Educacional Pioneiro
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