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“Quando perdemos o direito de ser diferentes, perdemos o privilégio de ser livres.”
Charles Evans Hughes, político americano

Figuras Humanas – T5

Entrevista com Antonia Terra
Por que o ensino da história 
possibilita que os alunos se
formem agentes transformadores

Dedé Ladeira, coordenadora do T2 ao T4,
mostra que, quando o assunto 
é diversidade, os livros são bons aliados

Caio Fagundes, da turma de 88,
fala dos anos passados na Santi 
e da contribuição da escola em sua
maneira de enxergar o mundo
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vai rolar

 junho
17,18 e 19 Estudo do meio em Santos – 6º ano
18 e 19 Viagem à Toca da Raposa – 1º e 2º anos
22 Visita ao Museu Lasar Segall – T3A
23 Visita ao Museu Lasar Segall – T3B
26 Festa Junina
29 Término das aulas do 2º ao 9º ano
30            Término das aulas do T2 ao 1º ano
          Torneio interno do 2º ao 5º ano

 julho
01 Torneio interno 2º ao 9º ano
09 Revolução Constitucionalista de 32 – Feriado

 agosto
02 Início das aulas do T2 ao 9º ano
07 Comemoração do Dia dos Pais na escola
12, 13 e 14 Estudo do meio no Parque Estadual Turístico 
 do Alto da Ribeira (PETAR) – 8º ano



O semestre voou. Aconteceram tantas coisas: realizamos encontros, eventos, viagens... Tivemos contatos 
e trocas muito interessantes com ex-alunos, que compartilharam suas experiências conosco. Um deles, 
o Caio Fagundes, mora atualmente nos Estados Unidos e conta, aqui, como lida com a questão de viver 
em outro país.

Aliás, esse tem sido o grande tema dos últimos meses: a Diversidade. Nas entrevistas com a educadora 
Antonia Terra, e com a coordenadora Dedé, você vai ler como a Santi trata essa questão e a incorpora 
no cotidiano dos alunos.

E, para coroar tantas conquistas, a Mostra de Trabalhos do 1º semestre foi um sucesso. No último sábado 
de maio, estiveram aqui por volta de 800 pessoas, entre alunos, familiares e professores para prestigiar 
a produção do T2 ao 9º ano. Foram várias formas de expressão para refletir as diversas áreas 
do conhecimento. Emocionante! Veja alguns dos trabalhos no final desse Santinforma.
Boas férias, boa leitura e até a volta,

Adriana Cury Sonnewend

Diretora-geral

Já estamos 
quase de férias!

Coleção de botões do T5

Editorial



ANTONIA TERRA é doutora em História pela USP, 
bacharel, licenciada e mestre em História pela 
PUC-SP. Ela dá assessoria à equipe pedagógica 
da Santi na área de Ciências Sociais (História 
e Geografia) na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. O objetivo é organizar a proposta 
curricular desta área por eixos temáticos, que 
possibilitem a aprendizagem e a reflexão do aluno.

SANTI Por que você escolheu essa linha de trabalho 
junto às escolas?
ANTONIA Eu sou apaixonada pelo que faço e acredito 
no poder da educação para que todos possam viver 
em um mundo melhor. Eu discuto o ensino. 
O professor tem de ter prazer em criar, em provocar. 
Eu trabalho para que os professores tenham consciência 
do papel que escolheram, porque a educação tem 
um poder transformador fundamental. Eu penso 
em uma sociedade de pessoas autônomas, responsáveis 
e com liberdade. O mundo hoje é muito desigual, 
discriminador.

SANTI Como se dá o ensino por eixos temáticos 
em História?
ANTONIA O ensino cronológico valoriza os 
acontecimentos pontuais, geralmente a partir de uma 
proposta didática relacionada à memorização. Quando 
esses acontecimentos são estudados na perspectiva 
de suas relações no tempo, geralmente se valoriza a ideia 
de “evolução”, ou seja, quanto mais se avança no tempo 
mais as sociedades são entendidas como mais “complexas” 
ou mais “tecnológicas”, como sinônimo de “melhor”. Além 
disso, o ensino cronológico trabalha com uma concepção 
de tempo linear, todos acontecimentos interligados 
somente por uma perspectiva sequencial de tempo.
O ensino por eixo temático coloca como a principal 

Entrevista

“A ideia da diversidade é quando 
você cria um sentimento, se identifica, 
respeita o outro, entende que ele 
é igual a você, mas cada um
é um indivíduo.”



intenção um procedimento que valoriza professores 
e alunos como aqueles que questionam o seu próprio 
tempo e sociedade, identificando e procurando responder 
a um problema, que, para ser melhor entendido, solicita 
o estudo de outros tempos, sociedades e culturas. A partir 
de questões contemporâneas, a ideia é de que os estudos 
e os questionamentos possam ao longo do ano instigar 
os alunos a refletirem sobre a ampla temporalidade 
e amplas relações que envolvem o mundo de hoje 
e suas contradições. Nesse caso, não significa abandonar 
as datas e nem o uso de linhas cronológicas, mas utilizar 
essas informações a serviço da organização de problemas, 
que precisam de dados de diferentes tempos para serem 
entendidos a partir de diferentes relações e questões.

SANTI Como podemos aplicar esses conceitos 
na prática?

ANTONIA São várias as oportunidade que temos. 

Ao falar de hábitos alimentares, o que cada um come, 

gosta... introduzimos naturalmente o problema da fome 

no mundo. Outra proposta é estudar com os alunos por 

que hoje em dia tanta gente vive em cidades. Assim, 

ao longo do ano, os alunos têm um problema para estudar 

e procurar compreender. Para isso, partem de estudos 

sobre suas vivências em cidades hoje, a concentração 

populacional atualmente, estudam a história de algumas 

cidades brasileiras no passado e no presente (como 

Salvador, a primeira capital administrativa do domínio 

português; Rio de Janeiro e Brasília... cada uma com 

suas questões - planejamento urbano, concentração 

urbana, contradições nas ocupações, espaços políticos, 

econômicos, sociais...). Mais um exemplo do que acontece 

aqui na Santi: eu procuro alternativas para trabalhar 

a cultura afro-brasileira, ensaio com os professores uma 

leitura coletiva, levanto questões, hipóteses, sugiro 

leituras, ajudo a montar a proposta para ser reproduzida 

em aula. Abrimos um universo histórico com linhas 

do tempo e falamos do movimento abolicionista, 

contextualizamos o Brasil e a África. O professor Lucas, 

de História do Fundamental 2, está abordando a questão 

indígena de uma maneira muito interessante com 

os alunos do sétimo ano.

SANTI Qual a importância de as crianças entrarem 
em contato com esses temas?
ANTONIA As crianças podem e devem entrar em 
contato com isso e se tornarem agentes transformadores, 
com valores, conhecimento e com a possibilidade 
de atuar. De construir outras identidades, que não seja 
apenas o consumo, de resgatar brinquedos artesanais, 
cultura popular e que atuem do micro para o macro. 
Com o ensino da história e geografia por eixos temáticos
e suas problematizações, como estamos propondo 
na Santi, possibilitamos que o aluno aprenda não só o 
conteúdo ali posto, mas que ele também possa refletir 
sobre o mundo contemporâneo e estabelecer relações 
entre o passado e o presente para compreender 
determinadas questões. 

SANTI Qual o papel do ensino da História e da Geografia 
na formação dos alunos e na sua atuação no mundo? 
ANTONIA O esforço de questionar e procurar entender o 
mundo, a sociedade em que se vive e se compartilha com 
diferentes pessoas, grupos, contribuem para os alunos 
compreenderem que é um modo de vida, uma sociedade 
construída, a partir de embates de crenças, valores, 
interesses de grupos, ideais... A ideia é de que as crianças 
aprendam a questionar e a dominar procedimentos de 
como estudar e procurar entender melhor a realidade... 
E tendo maior conhecimento sobre como a vida social 
está organizada, hoje e em outras épocas, possam pensar 
em escolhas para propostas de sociedades melhores... 
de melhores convivências sociais e com a natureza.

Artefatos indígenas expostos na Mostra Santi de Trabalhos pelos alunos dos 4º anos



O professor Lucas Monteiro de Oliveira escolheu o tema 
da cultura indígena para trabalhar com os alunos a questão 
da Diversidade e os Encontros e Desencontros ao Longo 
da História, como ele mesmo conta: atualmente, a cultura 
indígena não é uma só: são várias, na verdade, várias tribos, 
várias línguas, hábitos diferentes. Temos índios habitando 
nosso país desde os tempos coloniais até hoje. Por meio 
de leituras e discussões em classe e entrevistas com familiares 
e amigos, os alunos começaram a se dar conta do tamanho 
dessas diferenças e quanto preconceito existe (em todos nós) 
causado principalmente pelo desconhecimento. 
Um instrumento que ajuda muito e eu indico como indispensável 
é assistir ao documentário “Os Kuikuru contam sua história”. 
O vídeo é filmado por eles mesmos, eles preservam suas 
tradições com o uso da tecnologia. É incrível. E acredito que 
o maior ganho, sempre, é quando conseguimos que os alunos 
“se repensem” ao longo do trabalho. 

Canal Santi

Lição de casa: devo ajudar?
Quando seu filho solicita ajuda, você pode insistir para que ele leia 
novamente o enunciado e tente explicar o que compreendeu. Caso não 
tenha compreendido, ajude-o a entender. Feito isso, a criança pode tentar 
com base em suas hipóteses resolver o exercício.

Sala da Mostra Santi de Trabalhos 
intitulada “Quem tem morado aqui 

há muito tempo?” do 4º ano

Caio Stabel e Isabela Sequetin, 
alunos do 7º ano A, apresentando 

trabalho sobre índios

Participe do SANTInforma!

Colabore enviando 
dúvidas, ideias e sugestões. 
Faça parte do dia a dia 
da comunidade Santi!
santi@escolasanti.com.br

Saiba mais sobre o que são eixos temáticos 
no site da escola! Acesse: escolasanti.com.br



Mesmo morando fora do Brasil há alguns anos,
Caio Duarte Fagundes, ex-aluno, relembra com 
carinho dos anos passados aqui e fala um pouco 
de como lida com a diversidade

ANO DE FORMAÇÃO NA SANTI 1988

ONDE FEZ O ENSINO MÉDIO  Mater Dei e Objetivo

FACULDADE  Administração de Empresas na Unibero 
e Ciências Contábeis na USP e na UNIP

PROFISSÃO auditor desde 1994 da BDO Seidman, 
LLP em Miami, Flórida - EUA
 
LEMBRANÇAS DA SANTI
São tantas que Caio tem dificuldade de falar apenas

de uma ou outra. Como ele frequentou a escola

dos 3 aos 15 anos, teve a oportunidade de presenciar

grande parte da evolução da escola e tem um carinho

especial por todos os amigos que fez: “amizades puras

e que para mim serão para sempre, não importando

o fato de que algumas delas estejam enferrujadas pela

falta de contato nos últimos anos. Sempre irei me referir

a eles como meus amigos de infância, e não como

colegas de classe”. 

ENDEREÇO MIAMI, FL - USA
Quando resolveu mudar de país, Caio foi transferido 
pela empresa onde trabalhava e aproveitou para 
buscar novos desafios profissionais e uma melhor 
qualidade de vida (em relação a trânsito, custo de vida, 
violência, diferenças sociais). 

A TRANSIÇÃO
Caio acha que a transição foi relativamente fácil pelo 
fato de que ele já falava inglês fluente  e porque 
o espanhol também é muito utilizado. 
“Mas, definitivamente, minha formação escolar e familiar 
influenciou em minha maneira de lidar com toda essa 
diversidade.” Ele acredita que hoje é uma combinação 
de tudo aquilo que viveu com a família, amigos e escola. 
Viver como estrangeiro é um desafio. Se por um lado 
existem inúmeras oportunidades que talvez não 
existissem no Brasil, por outro, faz muita falta o convívio 
diário com a família e com os amigos de infância.
 
VALORES
Caio espera poder aproveitar cada minuto da vida 
e tentar passar para a filha Laura, de 1 ano e 3 meses, 
o máximo dos valores que aprendeu. 

PLANOS
Ele tem planos em relação à Santi; sempre que está 
no Brasil, tenta passar na escola para rever velhos amigos 
e gostaria de talvez ajudar a formar uma associação 
de ex-alunos com o objetivo de criar programas e ações 
conjuntas com a escola que possam contribuir 
na formação dos atuais alunos, bem como promover 
o encontro e a união de ex-alunos e professores. 

DICA DE LIVRO
Caio recomenda um livro 
que acha que todo jovem 
deveria ler para entender 
o conceito básico de 
finanças pessoais.  É o “Pai 
Rico, Pai Pobre” de Robert 
Kiyosaki, publicado pela 
Editora Campus

Lembranças presentes 
    em qualquer lugar

Ex-aluno



Infantil

•  “Uma cor, duas cores, 

 todas elas” – Lalau e Laurabeatriz –  

 Ed. Companhia das Letrinhas

•  “Limeriques do bípede” – 

 Coordenadora Dedé –  

 Ed. 34  Tatiana Belinky

Para inspirar... 
Alguns livros que nossos alunos 
leram neste semestre

Dedé Ladeira, na Santi há 5 anos, é coordenadora pedagógica e cuida 
das crianças de 2, 3 e 4 anos de idade. Ela acredita que os livros podem 
ajudar muito os alunos a interagir com várias situações, como a diversidade, 
por exemplo, de um jeito lúdico e natural. “Infelizmente, ainda há poucas 
opções no mercado. Muitos livros trazem um olhar assistencialista e isso 
é tudo o que não queremos”, pondera Dedé.

Ela mesma traz alguns livros de casa e incentiva os professores a ficarem 
atentos. A Santi trata da diversidade o tempo todo, seja com o aluno portador 
de Síndrome de Down, aquele que precisa de limites e bate nos outros, 
o que acabou de ganhar um irmãozinho e está com muito ciúme ou aqueles 
cujos os pais se separaram. “As crianças têm necessidade de extravasar seus 
sentimentos e curiosidades e nós podemos ajudá-las a fazer isso de uma 
maneira que integre e beneficie a todos. Os livros ajudam naturalmente 
a lidar com diversas questões: as diferenças, as perdas, as belezas não 
estereotipadas, as raças, as deficiências físicas.”

“Livro bom é aquele que não subestima a inteligência da criança e leva 
à reflexão, a ‘ouvir’ o outro lado”, diz Dedé. As professoras sentem quando 
é a hora de tratar de um assunto mais delicado e isso pode ser feito numa 
roda de leitura, com livros, fantoches ou teatrinho, onde as crianças vão 
construindo a história, levantando questões e, claro, acabam fazendo 
uma autorreflexão ou até uma autocrítica e devagar, com propriedade, 
começam a pensar em assuntos antes desconhecidos e a entender 
que o mundo real é feito de diferenças, de diferentes, de diversidade.

Livro bom é aquele 
            que leva à reflexão

Infanto-juvenil

• “Poesia Fora da Estante vol.1” – 

 Vera Aguiar –  Ed. Projeto

• “Viagens de Gulliver” – Jonathan Swift –  

 Ed. DCL Difusão Cultural

• “Megera Domada” – William 

 Shakespeare –  Ed. FTD

• “A Fantástica Fábrica de Chocolates” –  

 Roald Dahl –  Ed. Martins Fontes

Romance

•  “Capitães de Areia” – Jorge Amado –  

 Ed. Companhia das Letras

• “Menino Marrom“ – Ziraldo

• “Marcelo, Martelo, Marmelo“ –  

 Ruth Rocha

• “Menina Bonita do Laço de Fita“ – 

 Ana Maria Machado

• “Meu amigo down em casa“ – WVA

Sugestão de 
livros da Dedé



E não é de hoje que 
valorizamos o trabalho 
com a leitura. Esta é uma carta 
que recebemos em 1986 do 
Carlos Drummond de Andrade.

Cartas e Memórias



“Fui recebida com muito carinho! 

Olhinhos atentos e curiosos, 

entusiasmo, e muita diversão 

durante a visita. Me chamou a 

atenção a maneira com que todos 

os alunos participaram, fazendo 

perguntas ou comentários, do 

tipo: “Essa tartaruga é do Projeto 

Tamar? Eu também fui lá e entrei no 

ovo!”... “Onde você cola os imãs?... 

“Há quanto tempo coleciona?”... 

“Quantos imãs você já tem?”.

Karen Kuga, mãe do Erick, sobre 
sua visita à classe do filho para 
apresentação de sua coleção de imãs. 

“Adorei a visita. Achei as crianças

umas graças. Estavam esperando

sentadinhas. Lindo. A professora

coordenando tudo, com lista de

perguntas. Muito organizado.”

Daniela Guerra, mãe da Loreta
(4º ano A) e do Felipe (T5B),
em visita à classe do filho para 
participar do Projeto Coleções. 

“Parabéns a todos os envolvidos 

na beleza e sucesso da Mostra 

de Trabalhos de nossas crianças.  

Foi muito bom poder compartilhar 

esse momento com as crianças, 

com os outros pais e com os 

membros da Santi.”

Neli e Paulo Pandjiarjian, pais 
do Guilherme do 1º ano A.  

“Foi um momento precioso. Curti 

junto como os meus filhos cada 

pedacinho da história!”

Márcia Benatti, mãe do Gabriel 
do 5º ano A e Gustavo do 4º ano A, 
sobre a comemoração do Dia das 
Mães na Santi.

Pais na Santi

Gravação da TV Cultura 
A reportagem foi realizada na aula 
de culinária do T5B e abordou a culinária 
e a aprendizagem na área de matemática. 
A matéria foi exibida no Jornal da Cultura 
no dia 26/03. 

Semana pedagógica 
Um pouco antes do começo das aulas, 
professores e estagiários se encontram para 
trocar experiências, integrar, alinhar e planejar 
a elaboração das atividades e conteúdos 
do ano letivo, com base nos valores e objetivos 
da Santi. Na ocasião, também aconteceu 
o Realiza Santi, projeto que envolve todos 
os profissionais para definição dos objetivos 
estratégicos da escola. 

Baile de carnaval 
Marchinhas, serpentina e muita folia! No dia 
11 de fevereiro, os alunos da Educação Infantil 
e 1º ano participaram do animado baile 
de carnaval da Santi.

Twitter da Escola Santi 
A partir do dia 08 de abril, os twiteiros 
começaram a seguir a Santi, para ficar 
por dentro das novidades, viagens, eventos: 
follow @EscolaSanti

Viagem ao sítio 
do Carroção 
Os alunos do 3º, 4º e 5º anos foram 
para o Sítio do Carroção, resort pedagógico 
localizado em Tatuí (SP). 

Viagem pedagógica a 
Buenos Aires 
Adriana Cury (diretora-geral), Marta 
Durante (diretora pedagógica) e Elaine 
Ruiz (coordenadora do 3º ao 5º anos), 
participaram de uma Viagem Pedagógica 
a Buenos Aires, organizada pelo Centro
de Formação da Escola da Vila, com 
o objetivo de trocar experiências com 
educadores internacionais, desenvolver 
sua prática educativa e enriquecer o projeto 
pedagógico da Escola Santi.

aconteceu

março

janeiro
abril

fevereiro



Santi é campeã nas 
Olimpíadas Magno 2010 
Nosso time mirim masculino de vôlei levou 
a taça. Parabéns aos atletas!  

Dia das Mães 
Uma manhã de histórias... Assim foi 
a comemoração com duas contadoras 
de histórias – Andi Rubinstein e Urga Maira 
Cardoso com deliciosos contos, acompanhados 
de música e outras surpresas. 

Chico Saraiva participou
de aula de música com 
alunos do 2º ano C
Alunos receberam Chico Saraiva, pai 
do Tomás Silva (2º ano C), considerado 
um dos melhores músicos de sua geração, 
na aula de música. Chico é formado em 
música popular na UNICAMP, vencedor 
do 6º Prêmio Visa de MPB e vem se apresentando 
nos principais palcos brasileiros ao lado de 
compositores como Francis Hime e Guinga.

Inauguração do 
Espaço Livre
Ao mesmo tempo em que atende 
à demanda dos alunos por um campinho 
de futebol, o Espaço Livre remete a uma 
grande praça com árvores, para que 
os alunos desfrutem momentos de interação.

maio Na mídia 
27/01 
Revista Veja São Paulo - “Escola 
Santo Inácio agora é Santi”: 
Comunicamos a mudança de nome 
pela qual passamos. 

10/02
Folha de São Paulo - Aluna Marina 
Faria do 9º ano opina sobre as 
novas cédulas monetárias no Painel 
do Leitor. 

26/03
TV Cultura - Aula de culinária 
e noções de matemática do T5B.

26/04 
Folha de São Paulo - A matemática 
em nossas aulas de culinária é 
abordada na matéria “Matemática 
repaginada”.

27/05 
Diário de São Paulo – Elaine Ruiz, 
coordenadora do 3º ao 5º ano, fala 
da importância que damos à cultura 
leitora em nossa escola.

25/05
TV Cultura – Em nossa biblioteca, 
alunos do 4º ano B falam da 
importância da leitura. 

Confira as matérias 
em nosso site!

Estudo do meio  
Os alunos do 7º ano viajaram para a Ilha do 
Cardoso, passando por Cananeia, Iguape e Ilha 
Comprida. A viagem abordou temas referentes 
a preservação ambiental, biodiversidade, 
patrimônio histórico e cultural, unidades de 
conservação e comunidades locais (caiçaras), 
dentre outros. 

Visita da jornalista 
Flávia Manfrin
Ela foi entrevistada pelos alunos do 5º ano B.
“Os alunos foram minha maior surpresa. 

Mostraram um interesse no encontro que me 

surpreendeu. Mostraram uma capacidade 

de compreensão incrível e um raciocínio 

muito bem desenvolvido, rápido. Souberam 

ouvir, absorver, ponderar e questionar, como 

poderia ter acontecido com jovens de 15, 18

anos.” Flávia Manfrin

Milla no ENDIPE  
Nos dias 20 a 23/4, a coordenadora Milla 
participou do XV ENDIPE (Encontro Nacional de 
Didática e Prática de Ensino) em Belo Horizonte, 
onde apresentou sua pesquisa de mestrado 
sobre o jogo na atividade de ensino. 

Mostra Santi de 
Trabalhos
No dia 29 de maio, aconteceu a tradicional 
Mostra Santi de Trabalhos. Alunos do T2 ao 
9º ano apresentaram projetos desenvolvidos 
ao longo do semestre e que abordavam 
as diversas áreas do conhecimento.

esquerda: Modelagem - 2º ano
direita:  trabalho desenvolvido 

pelo 8º ano
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mural
Mostra Santi de trabalhos

acima: Fotografia X Impressionismo - 8º ano 
abaixo: O Sorriso de Monalisa - 9º ano

Como ligar uma calculadora usando 
vegetais – 5º ano

Rádio Santi News - 5º ano B - Gabriela 
Pedreira, Mariana Cardim, Gabriela Shiomatsu 

e Patrícia Fernandes

1ª foto: Casa dos sonhos - 5º ano
2ª foto: Arqueologia dos objetos - 6º ano

3ª foto: Ensaio sobre a cadeira - 9º ano


