
“O Universo educacional em que os sujeitos vivem deve estar permeado por 
possibilidades de convivência cotidiana, com valores éticos e instrumentos que 
facilitem relações interpessoais pautadas em valores vinculados à democracia,  
à cidadania e aos direitos humanos.”

ARAÚJO, Ulisses F.; PUIG, Josep M. Educação e valores: pontos e contrapontos.  
Organizado por Valéria A. Arantes. São Paulo: Summus, 2007.

ENTRE O ENSINO REMOTO E  
O PRESENCIAL

Durante o segundo ano 
de pandemia, foi preciso 
adaptar, mais uma vez, nossos 
projetos e estratégias.

ESCOLA PARA TODOS

Como a Santi trabalha 
para construir um espaço 
plural e desenvolver o 
olhar para a diversidade.

ENTREVISTA COM 
ESPECIALISTA

Recebemos o Dr. Daniel Becker 
em uma live especial para falar 
sobre a importância do brincar 
e do contato com a natureza.

PROFISSIONAIS DO FUTURO

O ex-aluno Bruno Antônio, 
professor do Insper, conta 
como a Santi contribuiu para 
sua formação profissional.
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É tempo de retomar

Caminhando entre o real e o digital 

Aprendendo com a diversidade

Papo com Especialista – Daniel Becker

Espaço do Aluno

Santi Comunica

Depoimento – Bruno Antônio (ex-aluno)

Diz que Diz

Na Mídia

Aconteceu na Santi

Mural
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Clique nos títulos para o 
acesso direto às matérias.

Vai Rolar
• 04/11 – Mostra de Trabalhos
• 06/11 – Vivência na Santi
• 04/12 – Vivência na Santi



É tempo de 

retomar
A pandemia não acabou, mas é tempo de retomar! Depois de 1 ano e 4 meses, 

em 3 de agosto de 2021, pudemos abrir as portas da Santi para receber todos os 
nossos alunos e alunas. Ouvir o “zum-zum-zum” nos corredores, ter todos os fun-
cionários diariamente entre nós, reencontrar as famílias no portão, ver a alegria 
presente na escola… Certamente a conexão e a presença são indispensáveis em 
um projeto como o nosso! 

Também é tempo de olharmos para as aprendizagens que construímos nesse  
período tão desafiador e de consolidarmos ações necessárias para reparar as 
perdas. Momentos complexos pedem coragem e coerência. Assim, nossa missão  
e nossos valores foram importantes aliados para nos conduzir diante das  
adversidades, da mesma forma que têm sido o farol para a continuidade do 
nosso projeto pedagógico. 

Continuamos buscando formas de promover um ensino de excelência em cons-
tante transformação, conectar os estudantes com o mundo, aproximando-os de 

maneira cuidadosa e reflexiva da realidade que nos cerca, e manter um ambiente 
saudável. Esses pilares fazem da Santi uma escola do século 21, que tem um ensino 
por competências e que forma integralmente seus alunos. Nesta edição, explicitamos 
de que maneira construímos essa escola em nosso cotidiano, apoiando os estudan-
tes a darem sentido ao que estão aprendendo. 

Na sessão “Papo com Especialista”, trazemos as provocadoras reflexões do  
Dr. Daniel Becker, especialista em Pediatria Integral, o qual reitera a importância de 
uma escola como a Santi na formação de nossas crianças e jovens. 

E, por fim, como força transformadora que nos move para criar uma escola que 
está sempre em movimento, o futuro já começou por aqui. Estamos planejando o 
ano de 2022 repleto de boas novas. Aguardem! 

Boa leitura!
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Por Elaine Ruiz, diretora-geral da Santi.



  

Desde o início da pandemia, toda a 
equipe pedagógica se dedicou a pensar 
diariamente nas melhores maneiras de 
aproximar os alunos da escola. A cada 
momento que vivemos, seja no ensino 
remoto, seja no híbrido ou no presen-
cial, foi preciso readaptar o planejamen-
to e elaborar novas estratégias para o 
desenvolvimento de aulas e projetos. 
Afinal, independentemente do formato,  

acreditamos que o envolvimento dos 
estudantes é fundamental para um 
aprendizado significativo. 

O caminho que encontramos foi de 
seguir nossos princípios e reforçar sem-
pre aquilo que entendemos ser essen-
cial para o processo de aprendizagem. 
Pensando nas diferentes faixas etárias 
e na realidade de cada turma, busca-
mos oportunidades para apresentar  
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Caminhando 
entre o real 
e o digital 
O 2021 na Santi

Nas idas e vindas do ensino remoto, encontramos novos jeitos de realizar 
projetos potentes e significativos

Depois de um 2020 totalmente inusitado, a expectativa a respeito do que 
2021 reservava para nós era muito grande. Em qual momento da pandemia  
estaríamos? Quando chegariam as vacinas? Será que, enfim, poderíamos nos 
reunir novamente na sala de aula? Aos poucos, todas essas perguntas foram 
respondidas e, hoje, estamos todos juntos aqui na Santi. No entanto, com tantas 
idas e vindas ao longo desse período, foi necessário encontrar, mais uma vez, 
novas alternativas para proporcionar um aprendizado significativo e conectado 
com a realidade.



O que aprendemos nesse período?
Ficou ainda mais clara a importância do envolvimento dos alunos nos 

projetos, e de como isso que fazemos traz a aprendizagem com sentido que 
nos propomos a fazer. Estarmos conectados com as questões do mundo, 
possibilitar a compreensão da complexidade das situações e buscar manei-
ras de atuar na sociedade (que sempre foram questões importantes para a 
Santi) se confirmaram como essenciais. Os estudantes puderam se colocar, 
trazer os incômodos e as sugestões, pois o espaço de diálogo e escuta, que 
é um dos pilares da escola, foi preservado. Mesmo diante de tantas mudan-
ças, estivemos próximos dos alunos, propondo estudos que os conectavam 
com os grupos e com a escola, mantendo o interesse em aprender e nas 
questões do mundo. Foi bonito de ver!

Dinah Crespo, coordenadora-geral da Santi .
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situações complexas, que provocassem 
curiosidade e ajudassem nossos alunos 
a desenvolver competências que não se 
restringem apenas aos muros da escola.  
Com essa mentalidade, os projetos  
realizados no primeiro semestre foram 
pensados para explorar os recursos ade-
quados para cada situação, proporcio-
nando experiências ricas tanto no pre-
sencial quanto no digital.

Para que isso fosse possível, nos-
sa equipe pedagógica participou de  
reuniões de troca e formações específicas 
para esse momento, visando potencia-

lizar o trabalho e aproveitar ao máximo 
aquilo que as plataformas e recursos di-
gitais oferecem. Explorar a tecnologia e 
compreender que há outras formas de 
ensinar e de nos aproximar dos alunos 
são ferramentas que trazem infinitas pos-
sibilidades para nós e para os estudantes; 
e, com certeza, serão ainda mais essen-
ciais daqui em diante.

Na seção “Aconteceu”, você pode 
conferir alguns dos projetos realizados 
no primeiro semestre.

Para ir até lá, basta clicar aqui!
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A  rendendo 
com a  
diversida de

p

Agindo lado a lado com a comunidade escolar, a Santi busca valorizar a 
diversidade na formação de alunos e famílias

A escola é um ambiente que propi-
cia inúmeros encontros e descobertas. 
Além das teorias estudadas em sala de 
aula, o convívio com o outro e a troca 
constante de ideias nos ajudam a am-
pliar nosso olhar para o mundo e nos 
permitem conhecer diferentes formas 
de ser e de viver. 

Na Educação, a diversidade desem-
penha uma função essencial, na forma-
ção formação individual e social dos 
alunos. Ao abrir portas para vivências 
e ações mais inclusivas, ajudamos os 
estudantes a desenvolver cidadania, 
responsabilidade e, acima de tudo, a 
empatia necessária para compreender 

a complexidade do mundo. São esses 
valores que nos permitem enxergar a 
realidade de cada um e agir em direção 
a uma sociedade mais justa e acolhe-
dora para todos.

Aqui na Santi, as diferenças fazem 
parte do nosso dia a dia e do aprendiza-
do de alunos, familiares e equipe. Afinal, 
se vivemos em um mundo tão plural, é 
nosso papel garantir que a escola tam-
bém seja. Quando pensamos em práticas 

inclusivas, não falamos apenas das inte-
rações rotineiras em sala de aula, mas de 
buscar ativamente a criação de espaços 
ricos de debate, acolhimento e colabora-
ção, para que todos possam desconstruir 
ideias e construir novos comportamen-
tos. Queremos proporcionar um ambien-
te saudável que transborde de dentro 
da escola para a nossa comunidade, de 
forma que todos se sintam bem-vindos 
a ser quem são de verdade.

Quer saber mais 
sobre a importância 
da diversidade no 
ambiente escolar? 
Clique aqui e leia 
também nosso blog!

https://www.escolasanti.com.br/a-importancia-da-diversidade-no-desenvolvimento-de-criancas-e-adolescentes/


Conheça o Grupo de Formação  
Antirracista da Santi

Entre as ações desenvolvidas com nossa comunidade escolar, está o Grupo 
de Formação Antirracista. Criado em setembro de 2020, o grupo é composto 
de famílias da comunidade Santi, com troca constante de ideias e propostas 
com representantes da escola. O objetivo é promover, em encontros periódicos,  
debates inteligentes, ativos e saudáveis para ajudar a combater o racismo  
estrutural. Para conhecer essa iniciativa, você pode assistir à algumas lives que 
realizamos ao longo dos últimos meses, frutos dessa parceria!

Na minha escolha pela Escola Santi, pesou muito a visão pedagó-
gica de autonomia e busca de uma formação consciente com respeito 
à diversidade humana e à natureza. Ter discussão de temas inclusi-
vos, orientação dos professores, pais e alunos sobre racismo, assim 
como ter representatividade dentro do time de colaboradores e alunos,  
deixaria meu coração muito alegre. Espero que o aprendizado, interesse 
e curiosidade pelo tema chegue a todas as famílias, para que possamos 
ter uma sociedade melhor. Só temos a ganhar! O papel transformador 
da sociedade também pode ser impulsionado na escola!

Jamile, mãe da Cecília, aluna do Infantil 1.

Nosso olhar para todos
A Santi apoia e incentiva que 

a escola seja um direito de todos!  
Assim, ano após ano, temos aprimo-
rado nosso trabalho, oferecendo  
um ensino de qualidade para alu-
nos e alunas com qualquer na-
tureza de deficiência. Para isso,  
atuamos próximos das famílias e 

nos preocupamos com as questões  
individuais de cada um, oferecendo  
apoio e acolhimento e realizando 
todas as adaptações necessárias 
para contribuir da melhor maneira 
possível com o desenvolvimento 
das crianças e dos jovens.

Clique aqui e 
assista à live 
completa!

O capacitismo é estrutural, assim como o racismo, o machismo e 
todos os outros “ismos”. É uma questão estrutural que, para ser com-
batida, precisa de informação, de sensibilização e de oportunidade de 
convívio com a diferença.

Henry Zylberstajn, fundador do Escola de Impacto e  
Instituto Serendipidade, em live da Santi.
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41o Santi Forma Pais, 
com Lia Schucman.

Educação Antirracista, 
com Janine Rodrigues. 

Roda de conversa,  
com Sueli Carneiro.

https://www.youtube.com/watch?v=NPoX1BisJ4E&ab_channel=Comunica%C3%A7%C3%A3oSanti
https://www.youtube.com/watch?v=tRS1ZVxmDSk
https://www.youtube.com/watch?v=4WWZ5dYSAho
https://www.youtube.com/watch?v=4WWZ5dYSAho&ab_channel=Comunica%C3%A7%C3%A3oSanti
https://www.youtube.com/watch?v=4WWZ5dYSAho&ab_channel=Comunica%C3%A7%C3%A3oSanti
https://www.youtube.com/watch?v=6ZFbyQNTgdw


Papo com Especialista

Daniel  
Becker
Em meio a um mundo acelerado e cercado por telas, é preciso proporcionar  
às crianças a oportunidade de brincar e se arriscar na natureza

No mês de agosto, a Santi recebeu o médico, escritor e palestrante especialista em 
Pediatria Integral, Dr. Daniel Becker, para falar sobre a importância das brincadeiras 
e do contato com a natureza para o desenvolvimento dos pequenos. Ao longo da 
conversa, o doutor discutiu temas como o excesso de telas, meio ambiente, urba-
nismo e o papel de escolas e famílias em criar oportunidades para que as crianças 
explorem o mundo por conta própria. Confira trechos desse bate-papo!

Luana Marra: Aqui na Santi acredita-
mos que o brincar é uma das linguagens 
expressivas das crianças. Do ponto de 
vista do desenvolvimento e da saúde, 
acreditamos que o brincar tenha uma 

grande importância. Gostaria que você 
nos falasse um pouco mais sobre isso.

Daniel Becker: O brincar tem uma im-
portância fundamental para a criança.  
E eu não acho que devia ser uma coisa 

que a gente precisasse provar, porque 
o brincar é a linguagem essencial da 
criança. Ela compreende a si mesma e 
ao mundo, se expressa e, mais do que 
isso, aprende as principais habilidades 
dela brincando. 

A gente vive uma coisa na sociedade 
chamada “paradigma escolar do desen-
volvimento”: é uma ideia predominan-
te de que as crianças só vão aprender 
se forem treinadas, supervisionadas e 
ensinadas – enquanto, na verdade, elas 
aprendem muito sozinhas. 

É claro que elas também vão aprender 
com uma aula, no ensino formal, mas 
elas também precisam do brincar livre. 
Os benefícios não são só para a saúde, 
mas para o futuro delas. A coisa é tão 
potente que a Academia Americana de 
Pediatria, em 2018, fez uma publicação 
recomendando que os pediatras pres-
crevessem o brincar.

Nós achamos que a criança precisa de 
muitas aulas para adquirir habilidades, 
quando na verdade as principais habi-
lidades que o mercado pede hoje são 
criatividade, comunicação, imaginação, 

ousadia, coragem, solução de proble-
mas… Habilidades de comunicação, ne-
gociação e trabalho em equipe. Tudo 
isso a criança adquire brincando. E, mais 
ainda, se a gente consegue fazer a criança  
brincar na natureza. Este também é um 
estímulo muito potente.

LM: Gostaria que nos falasse sobre brin-
car na natureza, sobre a saúde e os ris-
cos durante essas brincadeiras. Qual a 
importância de tudo isso no desenvol-
vimento das crianças?
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DB: A natureza é um ambiente irregular, 
imprevisível, caótico, mas também, por 
outro lado, harmônico e encantador. Ela 
oferece uma diversidade inacreditável 
de imagens, de plantas e de bichos. Você 
tem barrancos, troncos no chão, galhos, 
folhas, ondulações no terreno, insetos, o 
sol flutuando através das coisas… Enfim, 
uma diversidade de estímulos visuais, 
táteis, auditivos, olfativos, que são ma-
ravilhosos. Os benefícios desse contato 
com a natureza, com essa sujeira natural, 
são fantásticos, e essa diversidade atiça 
a curiosidade da criança. Ela convida a 
criança a explorar, a virar um pequeno 
descobridor. Isso não tem explicação, 
está no nosso DNA. O maravilhamen-
to faz parte dos efeitos que a natureza 
exerce em nós. Então, em termos de es-
timulação não existe nenhum ambiente 
mais estimulante. 

E dentro destes estímulos, você colocou 
algo muito importante: a questão do 
risco percebido. Uma criança que não se 
arrisca, que não avalia riscos, como po-
derá se tornar um adulto que se expõe 

a um novo negócio, que se expõe a falar 
em público ou até mesmo a paquerar um 
menino ou uma menina quando estiver 
mais velho? O risco que não é perigo 
é muito importante de ser percebido.  
Ela precisa sentir esse “medinho”, porque 
isso vai fazer com que ela se conheça 
melhor e adquira o gostinho da aventura 
e da magia que a vida tem. O risco é a 
magia, a aventura da vida. E quem não 
gosta de aventuras?

LM: Como especialista em Pediatria  
Integral e pensando nos desafios de 
nossa sociedade, como você vê essa 
diferença de formação, da criança que 
tem a possibilidade de ter uma educa-
ção integral versus a criança que tem 
uma educação muito direcionada às 
questões cognitivas e conceituais?

DB: As escolas são transformadoras para 
as crianças e têm uma importância capi-
tal na vida delas. Desde pequenininhos, 
aos 2 ou 3 anos, a escola se torna um 
elemento importante do desenvolvi-
mento, da vida da criança. É um espaço  
público fundamental, em que ela fica 

mais relaxada. Tem o professor, que é 
uma figura guia importantíssima, tem as  
brincadeiras, a troca com os amigos,  
as conversas no corredor, o recreio, enfim. 
Todos esses elementos tão importantes 
para a nossa formação.

O que acontece é que, em alguns casos, 
a escola deixou de ser um lugar de for-
mação e virou um lugar de treinamento  
para vestibulares. Então, passou-se a 
ignorar muitas dessas coisas que a gen-
te falou, das artes, esporte, atividade 
física, questão corporal e 
todo tipo de atividades mais  
expressivas, que têm a ver 
com habilidades emocio-
nais, interpessoais.

Eu gosto muito de uma frase sobre edu-
cação que diz o seguinte: a educação 
não deveria encher o balde, mas sim 
acender uma chama. O conteúdo é im-
portante, mas é basicamente informa-
ção. Então, esse ponto que você trouxe 
é muito importante, ter uma educação 
mais diversa, que inclua emoções e sen-
timentos, com a arte, com a natureza e 
com o brincar, que também vão traba-
lhar aspectos essenciais da vida. 

Só tenho a agradecer à Santi e a todo mun-
do que participou, muito bacana esse diálogo, 
várias contribuições importantes, foi um pra-
zer enorme. É muito bom ver escolas que vão 
seguir nesse caminho, eu espero que isso 
multiplique cada vez mais

Dr. Daniel Becker, especialista em Pediatria Integral.

Para assistir ao 
bate-papo na 
íntegra, basta 
clicar aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=5ouyElF0MgU
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Espaço do 

Aluno
Mundo globalizado

Quem é você no mundo globalizado? A partir dessa provocação, nossos 
alunos do 8o ano refletiram e discutiram sobre temas como a exposição nas redes  
sociais, o desenvolvimento econômico e as relações sociais, de trabalho e consumo.  
Os debates aconteceram a partir das análises dos filmes Dilema das redes, De carne 
e osso, Pandelivery e Vidas entregues.

Esse trabalho interdisciplinar envolveu as 
áreas de Ciências, História e Geografia e as dis-
cussões ocorreram na presença dos estudantes  
do 7o e 9o anos, com o objetivo de ampliar a  
reflexão e a visão crítica. 

Assista ao vídeo e confira 
o relato dos professores!

Projeto Luminárias – 5o ano
A partir dos estudos sobre Eletricidade 

realizados em sala de aula, os alunos do 
5o ano foram convidados a desenhar e 
construir suas próprias luminárias! 

Aplicando seus conhecimentos,  
desenharam croquis detalhando cada 
etapa do trabalho e construíram circuitos 
fechados, com circuitos, interruptores, 
lâmpadas e fios.

O resultado foi, além de uma apresentação para as turmas do 4o ano, uma  
exposição incrível aqui na escola. 

Mi casa, Tu casa
Nossos alunos do Fundamental 2  

(do 5o ao 9o ano) foram convidados 
pelo Jornal Joca a colaborarem com o 
projeto “Mi Casa, Tu Casa”, que consiste 
na troca de experiências com jovens 
refugiados venezuelanos, que hoje 
vivem em abrigos em Roraima. 

Pensando na possibilidade de troca 
e interação, os alunos participaram de 
uma oficina de cartas, com o apoio da 
coordenadora do Fundamental 2, Carol 
Cherubini, e da professora de espanhol 
Ana Paula, e escreveram 28 cartas,  

algumas em português e outras em 
espanhol, para os novos amigos.

Agora, todos estão ansiosos espe-
rando as possíveis respostas!

Assista ao vídeo e confira 
os depoimentos de quem 
participou do projeto!

https://youtu.be/4NUeCbeq4yE
https://youtu.be/wXMfBL5nO3k


Quantas aulas as crianças da Educação Infantil têm por dia?  
Que atividades fazem?

Na Educação Infantil, os dias não são divididos por aulas! Essa é uma dúvida 
muito comum das famílias sobre a Educação Infantil, pois este segmento atual-
mente é muito diferente do que vivemos em nossa infância.

Há muitos anos, na história da escola, o tempo cronológico é fragmentado em 
espaços de tempo denominados “aulas”. Essa é a forma mais comum de organizar 
o tempo didático em situações de ensino e aprendizagem. 

Acontece que, na Educação Infantil, dividir o tempo das crianças na escola de 
forma tão temporal é uma “pequena violência”, como diria Emmi Pikler. O tempo 
das crianças não é o mesmo do relógio, e suas aprendizagens não são divididas  
em pequenas porções. Ter uma rotina tão fragmentada, repleta de atividades 
prescritas, é, no mínimo, desrespeitar a essência e o objetivo da escola de infância.

Santi 

Comunica
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A rotina na Santi para os pequenos é  
organizada de forma respeitosa e acolhedora 
à forma como as crianças constroem conhe-
cimento e produzem cultura. Existem alguns 
marcos importantes, como os momentos de 
entrada, do lanche e da saída e os encontros 
com os especialistas, sobre os quais é ine-
vitável ter um horário previsto. Porém, no 
restante do tempo, as crianças vivenciam o 

que chamamos de contextos. São situações em que favorecemos suas experiências, 
nas diversas linguagens, por meio de espaços instigantes e materiais convidativos e, 
além disso, permitimos que dediquem tempo às suas explorações e descobertas. 

Quanto tempo dura o interesse de uma criança? Em quanto tempo ela realiza 
uma pintura? Quanto tempo permanece em um jogo ou um experimento? Não 
existe resposta exata. Essas vivências duram tanto quanto necessário para que es-
gotem suas possibilidades de pesquisa, se relacionem com o conhecimento, com 
os pares e com os adultos e possam atribuir sentido ao que estão experienciando. 

Dessa forma, os contextos podem durar vinte minutos, uma hora ou se repetir 
por dias e dias. Por conta disso, o professor está sempre atento  
para observar e escutar as crianças, a fim de garantir novos e 
potentes desafios, contextualizados com a realidade de seus 
alunos, entre eles os percursos investigativos, sobre os quais 
podemos falar melhor em outro momento.

Luana Marra, 
coordenadora de série – Educação Infantil.



Depoimento

Bruno 
Antônio 
(ex-aluno)

Bruno Antônio, ex-aluno da Santi, compartilha a importância da nossa 
escola em seu desenvolvimento

Bruno Antônio é professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), atuando 
nas áreas de ambiguidade, incerteza, risco e crescimento econômico. Ele estudou 
na Santi durante dez anos de sua vida, do antigo Jardim 2 (atualmente T5) até o  
último ano do Ensino Fundamental (9o ano). De acordo com ele, a vivência na escola 
e o jeito Santi de ensinar foram fundamentais em sua formação humana e profis-
sional. “Acredito que a abordagem construtivista foi essencial na minha formação 
e na minha visão de mundo atual”, comenta Bruno. “Levo diversas experiências da 
época no meu trabalho como educador, principalmente a importância da troca 
com o aluno no ensino”.

SUMÁRIO

Além das habilidades que desenvolveu e carrega até hoje em sua profissão, 
Bruno conta que o laço criado com a escola e os colegas também foram muito 
marcantes em sua vida. “Era uma época muito prazerosa, muito boa em termos 
de aprendizado e de boas memórias. Ainda preservo as amizades da época e me 
lembro demais de algumas professoras que marcaram minha formação como  
cidadão e também como educador”, finaliza.

Uma mensagem especial
Recado: Aproveitem essa época maravilhosa. 

Criem amizades e aproveitem tudo que a Santi tem 
a oferecer, principalmente em termos de estudo.  
Essa é a época pra isso.  
E por fim, aproveitem as 
aulas de Educação Física.  
Eu não aproveitei! 

Bruno Antônio, ex-aluno Santi  
e professor do Insper.



BNCC e a formação para o futuro
E você? Alguma vez já se perguntou como será sua vida daqui cinco, ou até 

mesmo dez anos? As coisas ao nosso redor mudam muito rapidamente e, com 
isso, as exigências sobre nós na vida pessoal e, principalmente, na profissional 
também se modificam. É justamente por isso que foi formulada a BNCC, um 
documento que apresenta as diretrizes essenciais de aprendizagem para a 
Educação Básica no Brasil e que busca nortear a formação de cidadãos prota-
gonistas, éticos e transformadores, com inteligência emocional e capazes de 
transformar a sociedade. 

As mudanças não são poucas, e é preciso estar preparado para encarar o que 
vem pela frente. Pode até parecer um grande desafio, mas, para nós, é mais sim-
ples do que parece: basta fazer do jeito que a gente sempre fez!
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Levo diversas experiências da época 
no meu trabalho como educador, prin-
cipalmente a importância da troca com 
o aluno no ensino.

Bruno Antônio, ex-aluno Santi  
e professor do Insper.

As 10 competências da BNCC
Desde sua fundação e antes mesmo da  

homologação da BNCC, a Santi se dedica à for-
mação integral dos alunos, desenvolvendo as 
competências técnicas e emocionais necessá-
rias para os desafios contemporâneos. 

    Conhecimento
    Pensamento científico, crítico e criativo
    Repertório cultural
    Comunicação
    Cultura digital
    Trabalho e projeto de vida
    Argumentação
    Autoconhecimento e autocuidado
    Empatia e cooperação
    Responsabilidade e cidadania



Na MÍdia
 Jornal da Gazeta – A reabertura pre-
sencial das escolas públicas e priva-
das em São Paulo foi um dos temas do  
Jornal da Gazeta. A Santi fez parte de 
uma matéria a respeito dos protocolos 
para essa retomada.

 RIT TV – A volta às aulas presenciais nas 
escolas de São Paulo mostra que os alunos 
aprenderam melhor do que se imaginava 
sobre os cuidados com a covid-19. Orienta-
da pela Consultoria Einstein, a Santi aparece 
como referência no assunto. 

Diz  
  que  
     Diz
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Eu estou bastante seguro com a Malu indo para a 
escola. Acho que melhorou bastante do ano passado 
para este ano. Minha perspectiva é só de melhora e 
estou muito confiante que tudo vai dar certo.

Rogério Martins, pai da Maria Luiza.

Eu escolheria a Santi novamente, mesmo sabendo que a escola mudou desde que meus filhos saí-
ram. A história da escola, os valores, a disciplina, a amorosidade e o respeito que eu encontrei não têm 
como mudar. Foram ensinamentos e demonstrações de valores que coincidiram de ser adequados ao 
que eu procurava para os meus três filhos. Eu já indiquei a escola para muita gente. Colocaria meus 
netos e imagino que meus filhos pensem da mesma forma. Nas muitas experiências que vivemos na 
Santi, recebemos cuidado, assistência, respeito; era uma troca muito positiva. Eu ficaria horas e horas 
contando histórias vividas aí! Com os professores, em especial o Orlando, os meus filhos entenderam o 
valor da disciplina, do compromisso e do apoio em equipe para o esporte. Foi um prazer fazer parte da 
história da escola e ter a escola na história da minha família!

Miriam Zilli Baptista, mãe dos ex-alunos Victor, André e Bruno.

 Direcional Escolas – Na edição especial da 
Conversa com o Gestor, a coordenadora-geral  
Dinah Crespo contou sobre a adaptação da 
Santi ao ensino a distância, garantindo um 
processo de ensino com significado mesmo 
nesse contexto.

 R7 Notícias – Em matéria sobre a alfabeti-
zação durante a pandemia, o responsável 
pela biblioteca da Santi, Marcos Panontin, 
comentou sobre opapel dos livros e da con-
tação de histórias para estimular o apren-
dizado e a criatividade.

 Folha de S. Paulo – Nossa diretora-geral,  
Elaine Ruiz, prestou um depoimento a  
respeito da parceria entre escola e família 
durante o período de pandemia e a impor-
tância da colaboração de todos.

Eu estou sentindo que a gente passou tanto tempo trancado em casa e vivendo uma 
realidade paralela. Eu, particularmente, tenho uma filha única que sente muita falta de con-
viver com outras crianças, então está sendo muito boa essa volta, do jeito que está sendo 
feita, com segurança. Estou me sentindo muito segura e confortável de trazê-la, e para ela 
está fazendo uma diferença gigantesca.

Renata, mãe da Malu.

Clique na chamada 
para ler a matéria 
na íntegra.

02Fevereiro

03Março

04Abril

08Agosto

https://www.escolasanti.com.br/1-2-jornal-da-gazeta-escolas-particulares-retomam-aulas-presenciais/
https://www.escolasanti.com.br/3-2-rit-tv-o-retorno-as-aulas-presenciais-frente-a-covid-19/
https://www.escolasanti.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Escola_Santi_Direcional_Escolas.pdf
https://noticias.r7.com/educacao/contacao-de-historias-auxilia-na-alfabetizacao-durante-pandemia-26042021
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/08/alunos-de-escolas-particulares-aprendem-a-conviver-com-interrupcao-das-aulas-presenciais.shtml?origin=folha


Aconteceu
na Santi

Oficina de Férias
Com atividades de corpo e movi-

mento, artes e criação, a Oficina de  
Férias na Santi aqueceu o começo do 
ano. Nossa comunidade pôde aprovei-
tar as atividades da Oficina ao longo de 
duas semanas de janeiro.
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Santi Sustentável  
Virtual

Para manter vivas as ações de criar 
um mundo melhor, realizamos de 
forma virtual o famoso Troca-Troca  
Santi. Pudemos, junto às famílias, per-
mutar itens dos alunos, preservando 
o consumo consciente.

Retorno às aulas  
Infantil 1

Um ambiente saudável é essencial 
para o desenvolvimento das crianças. Em  
fevereiro, nos preparamos para receber 
os pequenos do Infantil 1, de forma muito acolhedora, como sempre fazemos, 
mas considerando o atual momento. A chegada dos novos, o reencontro com os 
antigos que ainda não tinham retornado e o cuidado com os que permaneceram 
no formato remoto.

01 JANEIRO

02 FEVEREIRO



Aulas de Hip-Hop
Com oficinas compostas de 

momentos de alongamento, co-
nhecimentos sobre a técnica e 
muita dança, as aulas de hip-hop 
estrearam, com muita energia, 
como parte das nossas Atividades 
Extracurriculares.

Semana Experimental 
Extracurricular

Começamos 2021 com um progra-
ma repleto de novidades! Durante uma 
semana, as famílias puderam experi-
mentar o Extracurricular on-line, com 
propostas de cursos especiais pensados 
para o formato digital.

Troca-troca de uniformes
Que tal participar do nosso troca-troca de uniformes? As famílias podem reservar 

um horário e fazer suas trocas na escola. Para manter os cuidados de saúde, estamos 
recebendo duas famílias por vez.

SUMÁRIO

Santi Forma Famílias – 
Segurança na Internet

A equipe da Conectar Educadores deu  
início, em março, ao nosso Santi Forma Famílias,  
com o tema Segurança na Internet. Além de 
uma live, foi criado um guia para desenvolver 
Cidadania Digital.

Visita Virtual – Itaú Cultural
Os alunos do 4o ano receberam educadores do Itaú Cultural para uma visita 

virtual pela exposição “Brasiliana”. A turma pôde relacionar o encontro com tra-
balhos feitos nos meses anteriores.

Visita on-line ao acervo do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do 
Brasil (CPDOC)

A turma do 6o ano visitou, de forma on-line, parte do acervo do CPDOC da 
Fundação Getúlio Vargas, que possui um dos maiores conjuntos documentais 
sobre a história contemporânea do país.

03 MARÇO
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Santi de Portas Abertas
O nosso Santi de Portas Abertas aconteceu on-line, entre os 

dias 10 e 15. Foi uma semana repleta de conversas com especia-
listas, que abordaram temas importantes para educação e para 
nossa sociedade.

Ana Maria Drummond
Empoderamento feminino

Cláudio Spínola
Soluções Sustentáveis

Janine Nascimento
Educação Antirracista

Henri Zylberstajn
Inclusão

Clerson Pacheco (Dr. Miojo)
Trabalho voluntário em tempo de pandemia

Ocupação da cidade

María Fernanda Arias Júlia Savaglia Tayná Nascimento

Clube de Leitura Virtual
O Clube de Leitura Virtual, direcionado a alunos do 6o e 7o anos voltou 

em março com o livro: Palmares de Zumbi, escrito por Leonardo Chalub e 
premiado na categoria Juvenil do Prêmio Jabuti 2020.

04ABRIL

Leitura de mapas
Para levantar hipóteses a respeito de pontos 

de referência e perceber quais as suas funções, a 
turma do 2o ano participou de diversas propostas 
em que puderam olhar para mapas e localizar 
pontos de referência, inclusive no caminho de 
casa para a escola.

Roda de conversa
O Francisco, pai da nossa aluna Nina, acompa-

nhou o projeto do Google Street View no Brasil 
e contou para os alunos do 2o B como funciona 
a ferramenta, desde a captação até a disponibi-
lização de imagens.

Os alunos finalmente 
voltaram

Depois de mais um afastamento e um mês em 
casa, novamente com aulas e propostas on-line, 
os espaços da Santi voltaram a estar repletos de 
vida com os nossos alunos de volta! Com segu-
rança, saúde e afeto, enfim nos reencontramos.
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Sábado em casa com a Santi
As famílias da Educação Infantil abriram suas casas para o Sábado na Santi, que 

aconteceu no dia 29, por meio das janelas dos computadores. Foi um momento  
especial de compartilhamento de experiências! 

Semana Mundial do Brincar 2021
Entre os dias 22 e 30, aconteceu 

a Semana Mundial do Brincar, ação 
que ressalta essa linguagem impor-
tantíssima para o desenvolvimento 
das crianças. Aqui na Santi, nós in-
centivamos o brincar diariamente 
e participamos novamente dessa 
edição da SMB.

Viagem a São Luiz do Paraitinga
A Santi, em parceria com a Quíron e a VIS, elaborou uma experiência pedagó-

gica com programação de dois dias, para que acontecesse a viagem a São Luiz do 
Paraitinga, por meio de óculos de realidade virtual.

Entrevista com Adriel
Os alunos participantes da Rede Vaga Lume realizaram uma entrevista super 

legal com o youtuber mirim Adriel sobre a importância de ler. As crianças puderam 
tirar muitas dúvidas sobre leitura e estudo!



SUMÁRIO

Municipalidades em  
Transição

O Santi Sustentável está entre os  
cinco projetos aprovados até o momento 
para fazer parte do movimento interna-
cional Municipalidades em Transição, 
desenvolvido pelo Transition Network.

06 

Vacinação  
Equipe Santi

Em junho, nossos colaborado-
res começaram a ser vacinados, 
reduzindo ainda mais as distân-
cias! Esse momento nos trouxe 
muita esperança para passar  
pelos desafios recentes. Deseja-
mos muita saúde a todos!

Arraiá da Santi
Nosso Arraiá da Santi  

virtual contou com interação 
ao vivo e muita música! Com 
um kit especial para as famí-
lias, a festança virtual teve de 
tudo: comida típicas, correio 
elegante e bailão.

JUNHO

Jornada rumo às Olimpíadas de Astronomia
Os alunos do Fundamental 2:  

Gianna, Leticia, Bruno, Lucas e  
Fabrício e o professor de Ciências, 
Stefan, se reuniram virtualmen-
te para encarar as Olimpíadas de  
Astronomia. Esse evento contribui 
para o acesso em universidades 
no Brasil e no exterior.
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Quem é você no  
mundo globalizado?

A turma do 8o ano realizou um 
trabalho interdisciplinar a partir da 
provocação: “Quem é você no mundo  
globalizado?”. Com a presença dos 
alunos do 7o e 9o anos refletiram, dis-
cutiram e analisaram o tema.

Projeto Mi casa, Tu casa
Nossos alunos do Fundamental 2, a convite do Jornal Joca, escreveram cartas 

para o projeto “Mi Casa, Tu Casa”, que consiste em trocar experiências com jovens 
venezuelanos refugiados, que hoje vivem em abrigos em Roraima.

Simulação de Audiência 
Pública – 9o ano

Os alunos do 9o ano, por meio dos 
estudos interdisciplinares de Ciências, 
História e Geografia, simularam uma 
Audiência Pública. Eles discutiram so-
bre a construção de uma barragem na 
região do Alto Ribeira. 

Férias na Santi
Abrimos nossas portas para viver-

mos as Férias na Santi, de maneira  
diferente e divertida: com oficinas pre-
senciais e gratuitas. Foram semanas 
especiais e temáticas, com a mão na 
massa e o corpo em movimento.
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Projeto Luminárias – 5o ano

Estimulamos os alunos do 5o ano a desenhar e desenvolver suas próprias  
luminárias, a partir dos estudos sobre Eletricidade realizados ao longo do trimestre. 
As construções foram apresentadas aos colegas do 4o ano e resultaram em uma 
linda exposição na escola.

AGOSTO

JULHO
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Santi Informa 
2021

Mural
1 2

4

5 6

8

1) Arte surrealista – Letícia Spanó, 9 o A

2) Formas da natureza – Cauã Sport Rodrigues, 7o A

3) O relógiovirus – Felipe, 5o B

4) Desenho com elementos da natureza – Carolina Di Marzo, T4A

5) Corpo e arte – Julia Lima, T5A

6) Releitura de obras do Masp – Maria Luiza, 2o A

7) Oficina de Costura
8) Oficina de Férias – Atividade – Desenho – Mundo Perfeito
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