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de Educação
Guia de escolas  
e seus diferenciais

  Por Aqui
Deputado granjeiro 
Alexandre Frota traz 
verbas para a região

  Meio ambiente
Coleta e reciclagem 
de bitucas de cigarro 
em Cotia
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“Novo normal” 
na educação
Educadores apontam mudanças  
que podem colaborar para  
a ressignificação do papel  
das escolas 



Novo desafio:  
a retomada da educação 
No dia 23 do março, todas as escolas públicas e particulares tiveram de fechar 
suas salas de aula em respeito ao isolamento social necessário causado pelo 
coronavírus e pela pandemia instalada no mundo inteiro. Na ocasião, a maioria 
das instituições particulares optou por iniciar aquilo que também chamavam de 
Ensino Remoto Emergencial (ERE), aderindo à utilização de ferramentas digitais 
no dia a dia e assim experimentando, de uma hora para outra, novo método de 
trabalho. Foram sete meses de homeschooling e muitos aprendizados para famílias 
e profissionais do setor que foram registrados por nossa equipe de jornalistas 
para mostrar à comunidade os pontos positivos de toda essa delicada situação. 
Estamos em setembro e, tradicionalmente, trazemos nesta edição nosso Guia de 
Escolas, onde todas as instituições podem apresentar seus diferenciais. Mas claro 
que este ano tudo está muito diferente e, igualmente, incerto. Embora a grande 
maioria das escolas particulares tenha decidido retornar às aulas presenciais, 
as mesmas terão de adequar-se às normas de segurança sanitária seguindo pro-
tocolos para garantir que alunos voltem aos colégios da maneira mais segura 
possível, com uma série de ações para evitar a contaminação na comunidade 
escolar. São responsabilidades das administrações escolares que, até então, não 
competiam ao setor e por esse motivo os pais terão de confiar nas diretrizes 
tomadas, embora muitos deles já tenham decidido não enviar os filhos para o 
retorno presencial este ano. Conversamos com educadores de algumas escolas 
particulares da região para compartilharem suas estratégias e rumos ao que 
chamamos de “novo normal”, para entender qual foi o legado deixado por esse 
turbilhão de acontecimentos na educação e como aproveitar essas experiências 
e aplicá-las de forma positiva para o futuro. 
Ótima leitura!

Gabriela NapolitaNo aloNso 

zap!
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Mostre a sua marca em
um dos veículos regionais mais
importantes de São Paulo.

Há 20 anos, a Circuito é a revista mais lida nos comércios, empresas e 
residenciais da Granja Viana e imediações, através da edição impressa 
ou de seus canais digitais – Portal de Notícias Web, YouTube, 
Facebook, Instagram e lista de email. São dezenas de reportagens 
relevantes todo mês, com humor, notícias e vídeos exclusivos, feitos 
com a melhor equipe de jornalistas, além de dicas e informações 
essenciais para facilitar o dia a dia do morador da região.
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Só a Revista Circuito integra ferramentas e experiência no 
melhor mix de marketing regional.
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AmpliA
Cartas, 
alertas, 

denúncias 
e histórias

 #suavozNacircuito 

Sem ColetA SeletivA

do papel
Muito além

A Circuito 
conectada com você 
em todos os canais

conecte-se com a circuito  revistacircuito.com wWhatsapp (11) 9 9500 6086  ffacebook.com/revistacircuito

Descaso
Tenho tido conhecimento, 
por meio de relatos de vários 
moradores, que grande 
parte da população de 
Carapicuíba está levando a 
vida normalmente, como se 
não houvesse uma pandemia 
e recomendações insistentes 
de isolamento social pelo 
Ministério da Saúde e pela 
OMS – Organização Mundial 
da Saúde. Observam-se 
supermercados lotados 
em nossa região, com 
famílias inteiras passeando 
pelos corredores. Não se 
vê controle de entrada de 
clientes, distanciamento 
entre um e outro, 
desinfecção de balcões 
e máquinas de cartões, 
enfim, tudo que está sendo 
amplamente divulgado para 
evitarmos a propagação 
do vírus. A vida segue 
normalmente. Ruas lotadas 
de transeuntes, também 
com famílias inteiras. 
Penso que, se o povo não 
está cumprindo com o que 
está sendo recomendado 
pelas autoridades, nossa 
prefeitura já deveria ter 
entrado em ação. Onde vocês 
estão? Por que estão omissos?  

Marcia Casseb Saraiva

Vi na avenida João Paulo Ablas um caminhão da Ambiental Cotia saindo da 
rua Maracatu e entrando na avenida carregado de lixo reciclável. O cami-
nhão me pareceu em condições ruins de armazenamento de lixo e até alguns 
itens leves saíram voando, principalmente sacolas plásticas (essas provavel-
mente iriam parar em algum bueiro). Será possível que ainda estamos na 
Idade da Pedra da coleta seletiva? Outro ponto: moro no Condomínio Ando-
rinhas, no número 1764 da avenida João Paulo Ablas. Acreditem! Não temos 
coleta seletiva, e sim uma senhora que fica revirando o lixo considerado “re-
ciclável” que, na verdade, é uma mistura imunda de tudo, à procura de itens 
que lhe possa interessar. Como podemos fazer com que essa situação chegue 
aos órgãos competentes?
Eunice de ALMeida SaMpaio

circuito A carta da leitora foi encaminhada à Prefeitura de Cotia
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Diário da pandemia
Nos últimos quatro meses, conversamos com pessoas da região espalhadas pelos quatro 
cantos do mundo. Cada um a seu modo, nos contou como estava enfrentando a pandemia 
que isolou locais e impôs restrições por aí e aqui. Alguns cuidaram do jardim, outros 
mergulharam no trabalho ainda que remoto e teve até quem aproveitasse o tempo 
ocioso para criar coisas novas.

CaNal CirCuito  revistacircuito.com/diario-da-pandemia/

4×4 Granja Viana
Juntar uma galera animada toda 
semana, contar histórias e dar 
boas risadas. Organizar passeios 
com direito a belas paisagens, 
contato com a natureza, 
enfrentar estradas de terra e o 
que mais vier pelo caminho. E 
por que não aproveitar tudo isso 
com veículos 4×4 preparados 
para esse tipo de aventura? É 
um pouco do que o jipe clube da 
Granja Viana desenvolve aqui 
na região e, a cada encontro, 
ganha uma nova história que 
será difícil de esquecer. Chegou o 
momento de conhecer um grupo 
que reúne tudo isso e muito mais.

CaNal CirCuito 
revistacircuito.com/4x4-granja-viana/

Conheço a 
revista Circuito 
desde seu 
começo. Quero 
cumprimentá-
los pelo 
magnífico 
trabalho de 
todos que 
tanto apoiam 
e ajudam a 
comunidade 
com este 
meio de 
comunicação.
GiLMara(GiL) e 
don ÁLvaro

Sem dúvida, a 
Granja é um dos 
lugares mais 
procurados 
para se morar!

vanessa pontes

Morando aqui, 
foi um pouco 
mais fácil levar 
esse período 
todo. É um 
refúgio!

natÁLia batista

Que alegria 
receber a 
revista com 
a matéria 
extraordinária 
sobre a Granja. 

Luiza fernandes

Grato pelo pro-
fissionalismo 
da revista!

diMas Moura

 #circuitooNliNe 

pombo-Correio voA ligeiro
reperCurtiu 

O que bombou no 
mês passado

Em tempos de WhatsApp, 
lives e outras formas de 
comunicação instantânea 
parece incrível pensar que 
alguém ainda crie pombos-
correio, mas o número 
de columbófilos – nome 
dado aos criadores destes 
pássaros – ainda é grande 
em todo o mundo. E não é 
que temos um representante 
deste grupo na nossa 
região? Luciano Santos 
cria pombos atletas em sua 
casa em um condomínio da 
região, para competições 
estaduais e nacionais.

#saibamais

matéria completa 
no site

 CaNal CirCuito  
revistacircuito.com/
pombo-correio-voa-ligeiro/



Porque sua
sede não
tem hora!

Seu delivery de bebidas
em qualquer momento!

CHAMA NO
           EXPRESS!
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por aqui
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

42ª Festa da Amizade
A expressão “Amizade que supera 
qualquer barreira!” é o eixo temático da 
42ª Festa da Amizade, evento em prol do 
Pequeno Cotolengo. Neste ano, em função 
da pandemia, a festa será realizada em 
sistema drive-thru. A famosa Costela & 
Leitão no Fogo de Chão fará parte do 
cardápio de quem adquirir os ingressos 
para participar da festa. Além de um quilo 
de carne, as pessoas também terão direito 
aos acompanhamentos especiais que virão 
à parte (arroz, feijão gordo, farofa e 
vinagrete). 

Serviço 
Data: 20/9/2020  

Horário: Das 11h às 15h 

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma 

SYMPLA ou diretamente na recepção da 

Instituição 

Mais informações pelos telefones: (11) 4612-2662 / 

(11) 4612-9629

reServA rApoSo 
de voltA à pAutA
O megaempreendimento imobiliário, que 
prevê a construção de quase 20 mil 
apartamentos, foi discutido em audiência 
pública pela Comissão de Finanças e 
Orçamento de São Paulo para entender 
quais as vantagens desse projeto, impactos 
ambientais e readequações sociais elas 
trarão aos moradores, à fauna e à flora do 
local. A obra virou o centro de uma batalha 
judicial que já resultou em ao menos três 
ações civis questionando o tipo de 
licenciamento ambiental, falta de estudos 
de impacto no trânsito de cidades vizinhas 
e uma desapropriação feita pela prefeitura.

Poupatempo reabre
Desde o início do mês, o Poupatempo retomou os atendimentos presenciais em 
15 cidades da Grande São Paulo e do interior do estado. Entre elas, Cotia, 
Carapicuíba e Osasco. Com a adoção de medidas de prevenção e protocolos 
sanitários, a capacidade de atendimento será de 30%, priorizando serviços que 
necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira 
habilitação e expedição de RG, por exemplo. 

canal circuito
Audiência pública discute megaempreendimento na Raposo Tavares que promete  
novidades aos moradores da região oeste. 
revistacircuito.com/audiencia-publica-discute-megaempreendimento-na-raposo-tavares/
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Superando traumas 
com a regressão

Serviço 
Maria Cecília Castro Gasparian 

Psicóloga e pedagoga 

CRP 06/134442 - (11) 99152-4927 

 

Cynthia Lopes do Vale 

Psicóloga 

CRP06/115839 - (11)94174-3144

esclareça questões sobre a técnica da regressão  
e entenda como ela pode ser útil.

Você já ouviu falar na terapia da re-
gressão? Muitos torcem o nariz quando 
escutam falar de regressão e já pensam 
que remete a crenças religiosas, filosóficas 
e espirituais, mas saiba que essa é uma 
técnica psicoterapêutica que pode trazer 
mudanças significativas na vida pessoal, 
social ou profissional. “É bastante usada 
para o tratamento de traumas e fobias, 
ajudando a solucionar diversos proble-
mas. (...) A técnica consiste em manter a 
pessoa consciente e capaz de verbalizar 
conteúdos referentes aos traumas e 
fobias”, explica a psicóloga Maria Ce-
cília Gasparian, que, ao lado da também 
psicóloga Cynthia Lopes do Vale, aplica 
com exclusividade a técnica na região.

Vamos imaginar que, na infância, você 
quase se afogou brincando na piscina, 
porém, como o acontecimento foi muito 
traumático, isso não ficou registrado 
como uma experiência na sua memória. 
Então, você hoje é incapaz de chegar 
perto da água, fica realmente em pânico, 
mas não sabe por quê. “Tomar conheci-
mento de que você quase se afogou na 
infância pode ser possível com a técnica 
de regressão que, se bem conduzida, é 
capaz de proporcionar conteúdos rele-
vantes a respeito do trauma para que 
este possa ser trabalhado com maior 
agilidade no processo terapêutico.”

Na terapia de regressão, o indivíduo 
consegue acessar lembranças antigas 
(memórias reais) ou metáforas da vida 
atual (falsas memórias) com o objetivo 
de identificar em que situação surgiu 

ou qual é o causador de determinado 
trauma. Ao se conscientizar sobre o 
motivo do sofrimento, inicia-se o pro-
cesso terapêutico para tratar os sintomas 
causados pelo trauma. Para Freud, é um 
processo psíquico em que o ego recua, 
fugindo de conflitos atuais para algum 
estágio anterior que não lhe cause so-
frimento. Ou seja, qualquer pessoa pode 
em algum momento da vida utilizar este 
mecanismo para manter o equilíbrio e 
lidar com algumas situações.

Famosos que já 
utilizaram da técnica

A cantora britânica Adele desenvolveu 
um medo inexplicável para se apresentar, 
em 2013, na cerimônia de entrega do 
Oscar. Ela, geralmente tão acostumada 
aos palcos, submeteu-se à regressão e 
conseguiu voltar à sua atividade. Os atores 
Bruce Willis e Murilo Benício também 
foram beneficiados com a regressão e 
conseguiram se curar da gagueira, que 
dificultava o trabalho de atuação.

Buscar a catarse
A regressão é uma terapia que busca a 
catarse, ou seja, a liberação de angústias 
que se originam no inconsciente, trans-
formando-as em lições de vida. Como se 
vê, o paciente consegue se libertar, dando 
um novo significado a esse problema. A 
ideia é promover o autoconhecimento 
para que a pessoa tenha qualidade de 
vida, seja no trabalho, na família ou no 
convívio social.

ProBlemas que Podem ser tratados com a teraPia de regressão:

traumas; depressão; fobias; dores crônicas; distúrbios psicossomáticos (úlcera 
gástrica, alergias) e alimentares; síndrome do pânico; transtornos de ansie-
dade; estresse; problemas sexuais (impotência, ejaculação precoce, perda de 
libido); problemas de sono; dificuldades de relacionamento; problemas com a 
autoestima; vícios (álcool, cigarro).
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mitos e verdades
Possui embasamento  
científico

A terapia de vidas passadas 
é ligada a alguma religião

O paciente precisa acreditar 
em vidas passadas

Terapia de regressão 
utiliza a hipnose

Existe contraindicação 
para a regressão

Há alguma chance de 
o paciente não voltar 
da regressão

A terapia de regressão 
pode ser dolorida
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“A convite dos presidentes estadual e nacional Marco Vinholi, Bruno Araújo e do governador 
João Doria, estou assumindo a presidência do PSDB Cotia.” O anúncio aconteceu no final de 
maio, via Twitter de Alexandre Frota, um dos mais votados deputados do estado de São Paulo 
e o único deputado federal representante da região.  Com o intuito de seguir trazendo à cidade 
de Cotia novas possibilidades e melhorias, o presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, 
optou em fazer uma intervenção no diretório do partido em Cotia que, segundo ele, estava 
estagnado. “Quero fazer o partido crescer em Cotia, cidade que escolhi para viver e pela qual 
venho destinando apoio e grandes projetos”, afirmou. Este ano o Novo PSDB declarou apoio 
e liberdade para que Frota escolha seu caminho em 2020. “Frota decide, e o partido irá apoiar 
com infraestrutura e verba”, afirmou Bruno Araújo.  “O Novo PSDB Cotia vai encontrar no 
centro a possibilidade de ter interlocução com equilíbrio e serenidade, em busca de soluções 
para a cidade de Cotia e para o nosso país. Um partido reformista, por convicção e prática, 
defensor da liberdade de iniciativa, do combate à burocracia e aos privilégios de corporações, 
da responsabilidade fiscal, mas também um partido que não abre mão da luta contra as desi-
gualdades, da justiça social e do bem-estar comum. Este é o Novo PSDB”, defendeu.

Alexandre Frota assume o PSDB Cotia

Verbas para cotia

r$ 3 bilhões  
para os artistas 
Frota é um dos coautores 
do PL 1075/2020, agora já 
Lei 14.017, carinhosamente 
denominada Lei Aldir 
Blanc, criada com o 
intuito de promover 
ações para garantir uma 
renda emergencial para 
trabalhadores da cultura 
e manutenção dos espaços 
culturais brasileiros 
durante o período de 
pandemia da Covid‐19.

socorro ao esporte
O Projeto de Lei de Socorro 
ao Esporte foi aprovado, 
em 16 de julho, pela Câmara 
dos Deputados, depois de 
diversos adiamentos. O 
PL 2824/2020, cujo relator 
foi Frota, tem um gasto 
autorizado de até R$ 1,6 
bilhão e prevê uma série de 
medidas de ajuda financeira 
ao setor, abalado pela 
pandemia e pelo adiamento 
dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio. Frota reuniu-se 
com as 35 confederações e 
mais o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) para ouvir as 
demandas, além de também 
participar de reuniões na 
Secretaria do Esporte e no 
Ministério da Economia.

relembrando Frota escolheu Cotia para morar em 2010 com sua família, a esposa Fabiana e 
os dois filhos, Enzo Gabriel e Bella Frota. Mas desde 2001 anda pela Granja Viana e Cotia. Em 
abril de 2012, foi capa da revista Circuito.  A entrevista foi divertida e a sessão de fotos, feita 
na casa dele e da esposa Fabiana, foi superastral, mostrando seu lado família. 

canal circuito  revistacircuito.com/edicao-148-abril-de-2012/

Em conversa com nossa equipe, o deputado federal Alexandre 
Frota afirmou ter arrecadado, em 2019, o valor de R$ 13 
milhões para área da saúde, infraestrutura e melhorias em 
geral. Esse montante já computado na Câmara Federal e 
empenhado para a Prefeitura de Cotia. Além disso, Frota 
declarou ajuda à cidade com o envio de R$ 250 mil para asfalto 
em Caucaia do Alto, outros R$ 250 mil para Cotia, e R$ 1 
milhão na área de infraestrutura de Cotia, totalizando R$ 15 

milhões. Também, em 2019, o deputado recebeu R$ 900 mil da 
bancada paulista e destinou direto para o Corpo de Bombeiros 
de Cotia R$ 300 mil para compra de equipamentos, R$ 300 mil 
para a Polícia Militar de Cotia e mais R$ 300 mil para reforma 
da delegacia geral de Cotia. Frota ainda diz ter planos de 
executar um reduto sociocultural e esportivo e, para isso, 
afirma que já reservou a quantia de R$ 2,5 milhões, verba que 
poderá ser federal ou estadual.
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Drive-thru para 
testagem de 
coronavírus
A Prefeitura de Carapicuíba 
realiza drive-thru para testagem 
de coronavírus em pessoas a partir 
de 50 anos, pessoas com doenças 
crônicas, motoristas de aplicativo, 
motoboys, taxistas de Carapicuíba, 
trabalhadores de mercado, 
farmácia, posto de gasolina e 
padaria. Para realizar o teste e 
receber o resultado, é necessário 
baixar gratuitamente no celular o 
aplicativo Dados do Bem, além de 
apresentar alguns documentos.  
A testagem acontece no parque  
dos Paturis, de segunda a sexta-
feira, a partir das 8 horas, por 
ordem de chegada.

Mensagens de apoio 
e motivação
A ação batizada de 
#TamoJuntoComAmor leva 
palavras de apoio aos pacientes 
com Covid-19 e familiares. As 
mensagens estão sendo escritas 
por colaboradores de todas as 
secretarias municipais de Cotia e 
depositadas em uma caixa na 
recepção do Centro Integrado 
Tributário (CIT), trazendo 
mensagens de positivismo que 
demonstram que do lado de fora do 
hospital de campanha existem 
pessoas anônimas torcendo pela 
recuperação de cada um.

40%
foi o aumento de 
atendimentos do 
Conselho Tutelar

Ginásio Municipal de 
Esportes é reformado
A empresa contratada pela Prefeitura de Cotia para 
fazer a reforma completa do Ginásio Municipal de 
Esportes, ao lado do Sacolão Municipal, concluiu a obra. 
Inaugurado em 1984, o ginásio nunca havia passado 
por uma reforma como a que foi feita nos últimos 
meses. Os trabalhos envolveram, inclusive, a troca de 
todo o telhado do ginásio, implantação de banheiros 
com acessibilidade, vestiários com chuveiro e boxes 
individuais, novo sistema de ventilação, iluminação 
LED, nova fachada, grades em todo o entorno, adequação 
de salas, vagas de estacionamento, entre outros. Por 
conta da pandemia, o ginásio permanece fechado. Mas 
assim que as atividades foram retomadas, a população 
contará com um espaço moderno e de qualidade para 
realizar as atividades e aulas esportivas, além de 
acompanhar importantes competições e eventos que 
tradicionalmente acontecem no local.

Coleta e reciclagem 
de bitucas de cigarro
A iniciativa faz parte de um programa 
firmado entre a Prefeitura de Cotia, 
por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Agropecuária, e a empresa 
Poiato Recicla. Com isso, a cidade deve 
ganhar 30 pontos para descarte de 
bitucas de cigarro. As instalações já 
começaram e entre os principais 
pontos dos coletores estão: Paço 
Municipal, Centro Integrado 
Tributário, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Atalaia, Terminal 
Metropolitano, Terminal de Caucaia 
do Alto, Câmara Municipal e Hospital Regional de Cotia. O projeto de reciclagem de 
bitucas foi criado, há seis anos, pelo empresário Marcos Poiato, e a estação de 
reciclagem, localizada na cidade de Votorantim, já reciclou mais de 30 milhões de 
bitucas. Com tecnologia desenvolvida pela Universidade de Brasília (UnB), as bitucas 
são trituradas, submetidas à depuração dos componentes tóxicos e transformadas 
em massa celulósica (papel reciclado).

De acordo com dados do 
Conselho Municipal de 

Defesa da Criança e 
Adolescentes (CMDCA), de 

Cotia, o índice de maus-
tratos e abusos contra 

crianças e adolescentes 
aumentou em Cotia 

durante a pandemia da 
Covid-19. Para se ter uma 

ideia, só no Conselho 
Tutelar de Caucaia do Alto 

o aumento nos 
atendimentos foi de 40% 

nesse período.

canal circuito 
O promotor de Justiça 
da Vara da Infância e 
Adolescência de Cotia, 
Ricardo Navarro, participou 
do programa Circuito News e 
falou sobre essa situação. 
revistacircuito.com/
maus-tratos-e-abusos-a-
criancas-e-adolescentes-
aumentaram-na-pandemia/
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resultados eM uM teMpo curto
Aconteceu a premiação do Grupo RE/MAX CasaInveste 
Imperial em que corretores com menos de um ano de operação 
foram nomeados líderes e gerentes comerciais. “Temos 
grandes oportunidades aqui, pois vejo os resultados da 
metodologia de trabalho aplicada e consolidada por meio dos 
frutos produzidos não só de colegas, mas pelo que tenho 
vivido”, comemorou Vitor Fialho. E Fernando Wanderosck 
completou: “encontrei todo o apoio necessário para chegar 
entre os melhores em nível Brasil”. Quem quiser esta mesma 
oportunidade, é só entrar em contato pelo (11) 97116-8097.

re/MAX CASAinveSte iMperiAl

Rua dos Manacás, 276 – Telefone: (11) 4777-2544

Rod. Raposo Tavares, km 22,850 – Loja 06 – Telefone: (11) 4777-9199

aNiversÁrio du castilHo
O Center Castilho está em clima de festa e não é para menos! 
A rede está comemorando 54 anos de atuação e em plena 
expansão: inaugurou, recentemente, uma unidade aqui 
pertinho, no km 15 da rodovia Raposo Tavares. Para 
comemorar, está com ofertas superespeciais em materiais de 
construção, acabamento e decoração e entrega em até 24 
horas (consulte as condições). Tudo para deixar sua casa ou 
escritório novinhos em folha. Não deixe de ir lá comemorar e 
aproveitar as ofertas de aniversário. Aniversário Du 
Castilho!

Center CAStilho
Rodovia Raposo Tavares, 14893

www.centercastilho.com.br
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u	 Fernanda Erci S. Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia
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 Nutrição esportiva,  
funcional e estética
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perSonAlidAde
Gente que faz e acontece

Brasil Biomas
O projeto é uma série de 
programas que está sendo 
veiculada na TV Cultura e 
mostram a riqueza da biodi-
versidade de todos os biomas 
brasileiros: Pampas, Cerrado, 
Mata Atlântica, Caatinga, 
Amazônia e bioma Mari-
nho-Costeiro. Os progra-
mas são apresentados pelo 
biólogo granjeiro Richard 
Rasmussen.

Cenário nA grAnjA
A Record deu início ao seu mais novo 
reality show de namoro: Game dos 
Clones. O formato é licenciado pela 
Endemol Shine e já teve edições nos 
Estados Unidos (MTV), no Reino 
Unido (Channel Four) e na França. 
Agora ganha versão brasileira em 
uma parceria com o Prime Video, 
serviço de streaming da Amazon, e 
está sendo gravado em uma mansão 
no centrinho da Granja. Sabrina 
Sato apresenta o programa e até se 
mudou com a família para a região, 
enquanto as gravações acontecem.

Cheia de 
charme
Perto de completar 
6 anos, Clara Mayer 
é puro charme para 
deleite dos avós 
babões, Cleto e Márcia 
Mayer. Até o modelito 
que veste a garotinha 
e sua boneca foi 
feito especialmente 
pela vovó e viajou 
12 horas de avião, da 
Granja Viana para os 
Estados Unidos, onde 
a pequena mora.

canal circuito 
No programa Circuito Almanaque, o biólogo falou sobre o projeto que tem como missão percorrer todos os seis biomas do Brasil 
enquanto desvenda a flora, a fauna e o homem que neles habitam.  revistacircuito.com/richard-rasmussem-percorre-os-biomas-brasileiros/

deixArAm 
SAudAde

arnaldo saccomani foi 
um produtor musical, 
multi-instrumentista e 
compositor brasileiro 
e morou na Granja 
Viana por 22 anos. 
Protagonista de 
uma longa trajetória 
profissional no mercado 
da música, ele ajudou 
a construir o sucesso 
de artistas como Tim 
Maia, Rita Lee, Ronnie 
Von, Fábio Jr. e, mais 
recentemente, Larissa 
Manoela. Morreu aos 
71 anos, em decorrência 
de insuficiência renal, 
deixando um legado 
para a música brasileira.

“Aprendi que morrer 
ao final não me 
assusta; uma vida sem 
sentidos, sim.” Esta 
frase é de tom Coelho, 
escritor e palestrante. 
Morador de Cotia, foi 
durante muitos anos 
colunista de nosso 
portal. Entre tantas 
obras, é autor de “Seis 
meses de vida”. Era 
portador de esclerose 
lateral amiotrófica 
(ELA), assim como 
o físico britânico 
Stephen Hawking, e 
morreu aos 49 anos.
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Moda susteNtÁvel
Uma peça de roupa deixa uma grande pegada durante seu 
processo de vida, que inclui o plantio do algodão até seu 
descarte. Para minimizar este impacto, não faltam sugestões 
para um consumo de moda mais ecológico. No “Antes Meu, 
Agora Seu”, um espaço com cara de butique e peças 
higienizadas das melhores marcas, você pratica a moda 
sustentável e prolonga a história de uma roupa. No local 
prestes a ser inaugurado no centrinho da Granja Viana, na 
Galeria Villa Funchal, você encontra roupas, calçados, bolsas  
e acessórios únicos para toda família.

AnteS Meu AgorA Seu
Telefone: (11) 96377-6294

Facebook/Instagram: @antesmeuagoraseu.moda

para os apaiXoNados por 
gastroNoMia
Novidade no Vianna Village para o granjeiro apaixonado por 
gastronomia: o La Cucina Vianna Restaurante e Pizzaria foi, 
recentemente, inaugurado. Além de todos protocolos de 
higiene reforçados, traz novidades para a região, como um 
delicioso brunch que é servido todo último domingo do mês. O 
churrasco junto de um buffet refinado e de dar água na boca 
são os queridinhos da galera. Para o jantar, a partir de 
quarta-feira, são servidas deliciosas pizzas. Seja um 
conveniado e receba promoções incríveis.

lA CuCinA viAnnA 
Rua Mesopotâmia, 109 − Térreo − Vianna Village

www.lacucinavianna.com.br
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 2898-9929  -   99313-6879 - delivery
 @aroma.paris  -    aroma paris

www.aromaparis.com.br

Perfumaria e Cosméticos  
agora no The Square Open Mall  

ao lado do cinema



Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente

cotidiano

Marcos sÁ é consultor de 

mídia impressa, com espe-

cialização em jornais, na 

Universidade de Stanford, na 

Califórnia, EUA. Atualmen-

te, é diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

etA mundão 
eStrAnho!

Marcos sá escreve  
sobre Mudança de  

valores e conceitos  
nos teMpos atuais.

não eStá nAdA fáCil entender o Mundo nos dias de hoje. Eu disse 
o mundo. Imagina querer entender o Brasil. Mas vamos por partes. Até 
agora nenhum país conseguiu entender, controlar e menos ainda acabar 
com a Covid-19. É uma bateção de cabeça que não tem fim. Cloroquina 
vai, remdesivir vem, Avifavir entra, Koronavir sai, anti-inflamatórios, 
respiradores, anticoagulantes, até ozônio via retal já sugeriram. Tudo 
isso sem falar das vacinas. As mais avançadas: as russas Gamaleya e 
Sputnik V, a inglesa Oxford, as chinesas Sinovac, CanSino e Sinopharm, 
a americana Moderna e as mais de cem que estão em fase preliminar 
de testes. Quero ver quem se habilita, porque ao optar por uma vacina, 
imediatamente você é carimbado ou de fascista ou comunista. Não 
adianta procurar culpados pela confusão. É uma somatória de concei-
tos ideológicos por parte de todos, que se sobrepõem ao que deveria 
ser o objetivo da humanidade. O bem- estar do cidadão. Mas, dane-se 
o cidadão comum e o bom senso. O que vale é a defesa intransigente 
das posições políticas e ideológicas. Essa barafunda atinge hoje níveis 
inimagináveis. Segundo pesquisas recentes, os telejornais perderam 
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significativa audiência, devido a divulga-
ção de notícias tendenciosas. Perderam a 
credibilidade com seu público. Confiar em 
quem? Cada emissora usa a informação 
conforme seus interesses ou seu viés 
ideológico. Até pouco tempo, a imprensa 
era considerada a entidade mais crível, 
perdendo apenas para as igrejas. Hoje 
o panorama mudou. Segundo o UOL, as 
instituições brasileiras mais confiáveis 
são: 1) Polícia Federal. 2) Igrejas. 3) Forças 
Armadas. 4) Polícia Militar. 5) Grupos de 
família no WhatsApp. Nem precisa explicar 
quem são os menos confiáveis segundo 
o mesmo UOL: 1) Partidos políticos. 2) 
Facebook. 3) Congresso Nacional. 4) STF. 
Dá para acreditar? Está tudo de cabeça 
para baixo. É o que sente o povo. E não é 

à toa. Em nome do politicamente correto 
ou em defesa sabe se lá do que e por quê, 
decisões esdrúxulas são tomadas. O mo-
cinho virou bandido e o bandido virou 
mocinho. Vejam o que ocorre hoje no 
Rio de Janeiro, ex-Cidade Maravilhosa. A 
Polícia Militar foi impedida, por decisão 
do STF, de invadir os morros cariocas 
na busca por quadrilhas e traficantes. 
O argumento é o seguinte: ao invadir as 
comunidades, os policiais põem em risco 
a vida dos moradores. Ao mesmo tempo, 
cerca de 30 mil presos condenados em 
várias cadeias pelo Brasil afora foram 
libertados por conta do risco de pegarem 
o coronavírus nas superlotadas prisões 
brasileiras. Enquanto isso, a população 
cumpre solenemente, trancafiada em 

É uma somatória de conceitos ideológicos por parte de todos,  
que se sobrepõem ao que deveria ser o objetivo da humanidade:  

o bem-estar do cidadão.

casa, a quarentena. Bandidos soltos e a 
população presa. Acredito que cada um 
de nós tem dentro de si a crença do certo 
e do errado. Do bem e do mal. Ninguém 
em sã consciência ensina aos filhos ou 
aos alunos o que não é certo. Mas como 
explicar o que acontece hoje às crianças? 
Difícil entender, quanto mais justificar. 
Em um ano em que tivemos cerveja com 
veneno, água com coliformes fecais, ciclone 
bomba, praga de gafanhotos, Covid-19, 
casas desmoronando, padre desviando 
recursos, Lula solto, Paraguai dando lição 
de moral e prendendo Ronaldinho gaúcho, 
Barcelona tomando de 8 e Vasco líder do 
Brasileirão, o que mais nos aguarda? Bi-
zarro! Que venha 2021, a partir de amanhã! 
Eta mundão estranho!



Gente Nossa

#linacircuito #arteobservada #circuitoarte #milennasaraivanacircuito #nossagente

arte 
observada

o artista de cotia cresceu 
rodeado por tintas, telas 

e respirando arte.

MiLenna saraiva   
Artista plástica, formada 

pelo Santa Monica College, 

em Los Angeles, EUA. 

www.milenna.com

luAn 
ribeiróviSk

luAn ribeiro goMeS, conhecido como Luan 
Ribeiróvisk, nasceu em 1995, na cidade de 
Cotia. Filho de artistas plásticos, cresceu 
em Embu das Artes, rodeado por tintas, 
telas e respirando arte. Conta que “toda 
lembrança da infância tem momentos no 
ateliê, convivendo com artistas e falando 
sobre artes”. Este convívio intenso contri-
buiu para o início precoce nas criações. Com 
apenas 15 anos, começava a desenvolver 
seus estudos artísticos para seu próprio 
objetivo profissional e também para ajudar 
os pais. Aos 16 anos, já participava de sua 
primeira exposição coletiva. 

Conheceu os movimentos ligados à Street 
Art, que influenciaram muito sua criação, 
contribuindo para o desenvolvimento de 
uma linguagem própria e contemporânea, 
que o diferencia do estilo artístico predomi-
nante em Embu das Artes, mais tradicional e 
comercial. O trabalho de Luan é uma mistura 

de várias linguagens artísticas, tendo como 
eixo principal a técnica e a precisão dos 
desenhos acadêmicos, as cores da Pop Art, 
a tipografia das pichações paulistanas, a 
agilidade do grafite e um vasto acervo de 
referências dos estilos quem passaram 
pela sua vida. 



o trabalho  
de luan é uma 

mistura  
de várias 

linguagens 
artísticas
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Hoje, o trabalho do artista está presente 
em coleções particulares em mais de dez 
países, já participou de exposições em três 
continentes e continua a expor seu trabalho 
em Embu das Artes.  Além disso, ele pinta 
murais em grande escala pelo país afora. 

vamos observar
Mural Embu das Artes, 2020
85 m x 3,5 m
Tinta látex e spray 

Com 300 metros quadrados de grafite, o 
mais novo mural de Luan Ribeiróvisk fica 
localizado na estrada Cândido Mota Filho, 
no centro de Embu das Artes. O convite 
para pintar o mesmo veio do proprietário 
da residência. Logo, os vizinhos ficaram 
sabendo e estenderam o convite para o artista 
criar nos muros das suas casas também, 
totalizando em 85 metros de arte.

Esta obra tem um grande valor sentimental 
para o artista. Além de ficar muito próximo 
da casa dos seus pais, onde cresceu e morou 
por quase 20 anos, os nove dias de pintura 

lhe proporcionam uma intensa interação 
com as centenas de pessoas que passam 
por ali, tanto com pessoas que ele conhece 
desde sua infância, quanto com os turistas 
que visitam a cidade. O artista ressalta que 
o contratante lhe deu liberdade total de 
criação, o que é essencial para o artista, mas 
que nem sempre acontece. Luan diz que “foi 
praticamente um presente fazer uma obra 
dessa grandeza com total liberdade”.  

O mural gigantesco é uma homenagem ao 
nosso Brasil de verdade. O Brasil do carnaval, 
dos índios, dos negros, da energia feminina, 

da floresta amazônica e do pantanal. Em 
tempos de pandemia, queimadas devas-
tando nossas florestas, racismo, machismo 
e ataques constantes à nossa cultura, este 
trabalho é quase um grito de socorro. Vemos 
um tucano, um tigre, uma arara azul, passa-
rinhos e outros animais representantes da 
fauna do Brasil, contracenando com rostos 
de mulheres de diversas etnias, enlaçados 
por árvores, flores, plantas e elementos 
gráficos do grafite. Parece bastante, mas 
neste caso os muitos elementos harmonizam 
perfeitamente, formando uma onda explo-
siva de cores, que abraça as casas e as ruas. 
É impossível não olhar e não apreciar. Seus 
dez anos de carreira são visíveis quando se 
observa sua técnica, seu uso das cores, de 
sombras e de luz. 

Neste ano, Luan iria realizar uma ex-
posição individual em sua cidade, mas a 
pandemia adiou os planos. Este mural aca-
bou virando um marco em sua carreira e a 
celebração dos seus muitos anos de trabalho 
em tão pouco tempo de vida. 

Segunda a sabado  
12h as 22h

42431146
999611188

Av rotary 174  
Jd Nomura - Cotia 

Estamos 
no ifood

Mercado Municipal de Cotia - (11) 4616-9492  
 curumimervasetemperos     curumim_cotia
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Delivery



O ambiente nas instituições de ensino, nos últimos meses, foi 
permeado por dúvidas, mudanças, projeções, replanejamentos e 
densas reflexões. E a pergunta que ainda paira no ar é: qual legado 
a pandemia deixará para a educação? Como será a escola daqui 
para a frente? As incertezas são muitas, mas se algo parece certo 
neste momento é que não será possível retomar de onde paramos. 
O “novo normal” traz consigo intensas mudanças que, por sua vez, 
podem colaborar para a ressignificação do papel das escolas e da 
relação das pessoas com a educação em diversos sentidos.
O maior desafio que temos adiante é planejar novas estratégias 
de ensino. Por isso, convidamos educadores da região para que 
compartilhem opiniões, anseios e boas práticas sobre o futuro 
da educação, articulando possíveis caminhos para um contexto 
pós-pandemia, repensando a utilização de tecnologias, metodologias 
pedagógicas e relações socioemocionais. Todos foram unânimes 
em afirmar que a transformação está em criar uma nova educação 
que considere, além do uso de novas ferramentas tecnológicas e 
metodologias de ensino, também uma revisão sobre o que deve ser 
ensinado para os alunos, algo que realmente os cative e os prepare 
para um mundo cada dia mais repleto de incertezas.

Um nOvO  
fUTUrO PArA  

EdUCAçãO?

CAPA 22



O ensino híbrido é tido como uma das maiores tendências 
da educação do século 21. E agora, mais do que nunca, fala-
se sobre blended learning. O que pensa a respeito?
Ensino híbrido ou blended learning surgiu nos Estados Unidos como prática do meio empresarial e migrou, na última 
década, para as práticas de salas de aula do mundo todo. Propõe que a organização da sala possa ter diferentes 
atividades para grupos de alunos, com estações rotativas ou trabalhos em casa, geralmente faz uso de tecnologia, 
que visem à personalização da aprendizagem, com rotinas que possam ser feitas de maneira não presencial e que 
sejam complementadas ou complementem a sala de aula presencial. O ensino híbrido faz parte das chamadas meto-
dologias ativas, mas é mais do que um simples método, é uma concepção de ensino e aprendizagem que vai além da 
lousa e livros, é uma proposta ampla, que integra o ensino presencial e on-line, usando o máximo de cada um deles, 
para aprender mais e melhor, personalizando a aprendizagem. O essencial é que esteja alinhado com o currículo da 
escola e que não seja apenas um  recurso em si. Nesse sentido, ganha-se aliados para uma melhor aprendizagem.

Claudia Xavier da Costa Souza, diretora do Colégio Rio Branco - Unidade Granja Viana
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O que podemos dizer sobre a relação entre 
escola e tecnologia e como isso impacta o 
processo de ensino e aprendizagem?
A tecnologia, nos dias atuais, tem servido como um elo fundamental no ambiente escolar. Os 
sentidos e as emoções circundam um espaço até então não percebido pela educação. A aprendi-
zagem acontece a partir dos sentidos, ou seja, das sensações recebidas pelo corpo aprimorando 
o tato já lá na educação infantil, e a escuta e a visão com o avanço da idade. Mas os estudos 
colocam a propriocepção como um sentido fundamental que, associado aos outros, levam ao auto-
conhecimento e a constituição de identidade. A escola tem se utilizado de todos esses aspectos 
sensoriais e a tecnologia da telecomunicação tem ajudado em todo o processo formativo e de 
aprendizagem dos alunos. A tela do computador ou do celular tem sido o ponto de encontro e isso 
faz do distanciamento físico uma aproximação social. O psicólogo de urgências Márcio Gagliato, 
vinculado à Organização Mundial da Saúde, em conversas com os alunos da Escola Granja Viana, 
nos disse que as escolas são o ponto de referência para a reconstrução de uma sociedade em 
processos de catástrofe como essa que estamos passando. A escola une. Dessa forma, se tornou 
possível testemunhar uma criança do 1º Ano EF-I, emocionada, correndo pela casa depois de 
perguntar para a professora se ele tinha lido, chamando a mãe para dizer: “Mãe, corre ver, eu 
li isso!”, apontando para a tela. Isso tudo diante de todos os seus colegas. E mais, na proxi-
midade também de sua própria família. Estes são elementos fundamentais da autoestima. Por 
outro lado, vê-se adolescentes felizes diante de atividades que exigem movimentos em frente 
às câmeras e compartilhamentos de trabalhos que, de alguma forma, aconteceram em grupos. 
Sendo assim, a tecnologia como hoje é conhecida no ambiente escolar ganhou celeremente um 
espaço que vinha sendo discutido sobre as interações interpessoais e de recursos corporais. 
É evidente que se deve ter o cuidado do excesso e das regras do seu uso, mas é um recurso 
enorme de aprendizagem e de socialização, de aproximação com o conhecimento dos conceitos 
e conteúdos escolares, assim como de fortalecimento de autoconceito e autoestima, ou seja, de 
constituição do ser em um grupo social.

márcio macarini, orientador educacional da Escola Granja Viana
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Quais aprendizados e descobertas serão 
levados para o futuro da educação?
Já percebíamos que um professor não podia mais entrar em uma sala de aula do mesmo 
jeito que há dez anos. Por isso, no início do ano, promovemos um curso na escola com os 
professores voltados para uma educação diferenciada, porque os jovens estavam deman-
dando outra rotina. Os alunos, hoje, têm necessidades diferentes e a tecnologia na vida 
deles é muito mais presente. Com isso, o professor precisaria se reinventar e fazer com 
que a tecnologia fizesse parte da sua rotina. Mal sabíamos que, menos de dois meses 
depois, os ensinamentos daquele curso seriam aplicados tão abruptamente na prática. 
De uma hora para outra. Já estamos vivendo uma nova realidade. O normal daqui para 
frente vai ser um pouco diferente. Muitas ferramentas que foram utilizadas nesse mo-
mento devem continuar. E se antes falava-se em sistema de ensino híbrido, esta será a 
nova realidade. O aluno vai construir o próprio conhecimento e buscar a ferramenta para 
que isso ocorra. E o professor, por outro lado, vai assumir mais do que nunca o papel 
de mediador no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Para construção deste novo 
normal na educação, o aluno precisará entender que a educação atravessa fronteira, 
como um livro faz você viajar para qualquer lugar, até mesmo os inimagináveis, então, ele 
precisa se permitir aprender desta maneira. E a família também precisa se permitir. Assim, 
juntos, escola e família se tornam um só, no processo de ensino-aprendizagem do aluno.

denis franceschinelli, diretor administrativo do Colégio Samarah

Quais são as principais consequências que a Covid-19 trará 
para a educação de crianças e jovens e quais serão os 
desafios da educação para quando a pandemia passar?
Esse momento em que vivemos, foi um despertar para que mudanças ocorressem, a escola viu a necessidade 
de apresentar propostas para essa nova rotina com os alunos, o ambiente escolar passou a contar com a 
participação mais colaborativa da família e fortaleceu essa parceria. A tecnologia possibilitou que continuássemos 
a oferecer os conteúdos, mas agora de uma forma mais participativa, a aprendizagem ativa, com uma 
maior autonomia e interesse pelos alunos pelas novidades e para isso ferramentas, estratégias e muita 
criatividade fizeram parte dessa convivência alegre. Essas mudanças serão definitivamente incorporadas em 
nosso planejamento pós-pandemia e esses recursos não serão mais abandonados, uma vez que diferentes 
ferramentas para diferentes alunos se fazem necessárias pensando na diversidade de perfis estudantis. 
Além do cognitivo, abriu o espaço para o socioemocional e o ambiente escolar terá um olhar mais ainda 
específico em que o aluno será o centro dessas transformações, desenvolvendo outras habilidades. Seja 
no plano pessoal ou profissional, todos nós vivenciamos situações de muita reflexão e passamos a valorizar 
mais o convívio e as relações sociais, sairemos com essa visão de mundo ampliada e um enorme desejo de 
conviver, abraçar e ser mais colaborativos. Uma união entre a tecnologia e as relações intrapessoais nunca 
fez tanto sentido. 

maria da Penha romani, diretora da educação infantil e ensino do Colégio Raposo Tavares

CAPA 24
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Como minimizar os impactos da 
pandemia na educação infantil?
A infância é um momento de grandes descobertas, 
principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento 
afetivo, cognitivo e criativo. É na primeira infância que 
as crianças passam a ter consciência de si e do outro, 
criam laços afetivos fora do ambiente familiar e vínculos 
sociais importantes. Dessa forma, para se adaptarem 
nesta nova realidade denominada “novo normal”, é de 
suma importância que os pais e educadores acompanhem 
de perto e estimulem a conscientização a respeito das 
medidas de saúde e segurança, por meio de conversas 
e atividades educativas e criativas desenvolvendo as 
habilidades socioafetivas. Tais habilidades devem ser 
desenvolvidas por meio de contos, roda de conversas, 
brincadeiras, músicas. No meu entendimento, ouso ainda 
afirmar que, já na primeira infância, há ainda a possi-
bilidade de estimular a empatia e a responsabilidade 
para que as crianças desenvolvam as boas práticas 
de higiene e segurança social, até se adaptam com as 
máscaras melhor que adultos. E, com certeza, embora 
existam controvérsias, como educadora consigo visualizar 
a efetivação destas habilidades na primeira infância. 
Habilidades que, sem dúvida, refletirão positivamente 
na fase adulta.

Ana Paula de Sá Ancheschi, diretora do 
Instituto de Desenvolvimento Infantil Ana de Sá

Como inovar no modelo tradicional de ensino e transformar 
os alunos em protagonistas do próprio aprendizado?
Qualquer escola que queira inovar, desenvolvendo o protagonismo dos estudantes, precisa necessariamente 
criar situações em que todo e qualquer estudante tenha voz, possa expressar o que sabe, o que pensa sobre 
os conteúdos curriculares, assim como dialogar com seus pares, com pontos de vista diferentes, e interagir com 
variadas fontes de informação. É preciso propor problemas para os quais os estudantes não tenham respostas e 
se sintam estimulados a buscá-las. Problemas que façam sentido para pensar o mundo em que vivem, que esti-
mulem sua capacidade intelectual e de agir responsavelmente, com base em valores humanistas. A Escola da Vila, 
por exemplo, pratica uma educação centrada no aluno, voltada à formação das diferentes capacidades humanas, 
de modo que nossos estudantes possam trilhar trajetórias significativas na escola e na vida. O protagonismo 
faz parte desta proposta e está presente no dia a dia das aulas, por meio de pesquisas, entrevistas, fóruns de 
discussão, seminários, debates, estudo de meio, e outras atividades que os estudantes realizam.

marília Costa dias, diretora da unidade Granja Viana da Escola da Vila

O que de fato deve ser 
ensinado para os alunos 
que realmente os cative 
e os prepare para um 
mundo a cada dia mais 
repleto de incertezas?
Nesse mundo em mutação constante, a pergunta 
mais complicada é “o que é preciso ensinar, para 
preparar o aluno para o futuro?”. A pergunta é 
complicada, mas a resposta é simples: o aluno do 
século 21 precisa aprender a buscar conhecimento. 
É só isso. Claro que esse é um grande desafio, 
porque implica mudança radical no modo de ensinar. 
O professor já não transmite o conhecimento. Sua 
tarefa é encantar, incentivar e direcionar o aluno 
nessa busca, que é uma luta individual. Cada um 
terá de conquistar o seu lugar. Importante notar 
que isso, de certa forma, mantém a desigualdade 
entre os estudantes, mas já não entre “pobres e 
ricos” como sempre foi. Agora a diferença está 
entre o aluno proativo e o acomodado. E essa 
diferença será imensa. Nossa tarefa é transmitir 
aos alunos o desejo de aprender. E não existe 
modo melhor para desejar algo do que o amor... 
quando amamos, desejamos. Em resumo, educar 
por amor é educar para sempre.

Ligia Sanchez, diretora do 
Colégio Santa Tereza
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Qual o papel do professor 
neste “novo normal”?
Inovar, criar e refletir são verbos presentes na 
rotina do professor. Há muito tempo, discutimos 
sobre o quanto precisamos atingir a geração 
Alpha, mesmo nós, professores, estando em 
outras gerações. A pandemia veio sem pedir 
licença, e todos tiveram que se adaptar com 
novas ferramentas em um ambiente único de 
aprendizagem. Acredito, confio e me inspiro 
em professores, estamos sempre buscando o 
novo, e em momento algum a educação parou. 
Fechou-se um mundo e abriram-se outros 
mundos: o da tecnologia, o da empatia, o do 
novo normal. E falar do novo normal é sim 
um futuro incerto, pois para nós que sempre 
tínhamos nossos planejamentos e projetos, 
o incerto é controverso. Mas não nos ataca, 
porque nenhuma capacitação nos formou para 
esse novo normal, mas muitas formações nos 
deram base para continuar. O professor que 
se forma constantemente saiu na frente. Foi 
necessária maior interatividade, dinamismo, 
habilidades em sala e concepções metacogniti-
vas. Chegamos em um ponto alto na educação: 
grandes professores se mantiveram no topo 
e muitos que estavam na zona de conforto 
tiveram que se levantar e correr. 

ruan rucasi, coordenador-geral da 
Escola Pitangueiras

Em vez de um “novo normal”, um “normal melhor” 
para educação. O que pensa dessa frase?
“O que nessa quarentena faz você querer que ela não acabe?”, perguntou um jovem de 17 anos em uma reunião de 
pais, professores e estudantes no colégio em que tenho a alegria de participar duplamente, como pai e como profes-
sor. Não entendemos a profundidade, de início. “Vocês, que agora têm tempo de sobra, conseguem se dedicar a algo 
com tal intensidade a ponto de desejar que esse tempo perdure?”. “Eu tenho me dedicado a encontrar situações e 
tarefas que me preencham tão intensamente a ponto de desejar que este tempo dure para sempre, por mais estranho 
que pareça”, explicou o jovem filósofo. Falamos, então, sobre os almoços diários em família, as mobilizações em prol 
das populações de rua, os cuidados com a casa partilhados, nossa nova relação com as tecnologias e a preocupação 
em manter a saúde física e mental. Falávamos não sobre um novo normal, mas um normal melhor. Entendemos isso e 
nos calamos. Agradecemos silenciosamente e fomos dormir pensando no aluno e no Gonzaguinha. “Ontem um menino 
que brincava me falou que hoje é semente do amanhã.”

daniel Kulaif, professor de classe do Colégio Waldorf Micael de São Paulo

CAPA 26

Quais os impactos do ensino 
remoto sobre a educação? 
O ensino remoto, que antes era uma alternativa para estu-
dantes mais velhos, acabou virando regra para todo o mundo. 
A educação em nosso país vive um momento de intensa fra-
gilidade. Além do ensino formal em âmbito escolar, mediado 
por nós professores, o espaço familiar informal virou sala 
de aula. Muitas famílias precisaram conhecer o filho-aluno 
que educaram, muitos professores tiveram que sair da zona 
de conforto e se reinventar completamente. As professoras 
da educação infantil e anos iniciais se transformaram em 
artistas on-line, no desafio de manter o vínculo adquirido 
presencialmente com os pequenos. Alunos maiores passaram 
a compreender as funções da internet para além de selfies 
e redes sociais. Entre os impactos do ensino remoto sobre 
a educação, está a preparação de aulas remotas que visam 
favorecer a aprendizagem e garantir uma contínua inte-
ração com os alunos, estabelecendo atividades dinâmicas 
que atendam as demandas de todas as famílias. Apesar dos 
entraves iniciais, os resultados têm sido positivos, com muita 
disposição e aprendizagem, estamos oferecendo o melhor 
ensino para os nossos alunos.

Cintia Lang, coordenadora 
pedagógica do Colégio Desafio



27

Como criar trilhas de aprendizagem à distância?
As crianças compartilham seus conhecimentos, criatividade e imaginação por meio de 
múltiplas linguagens que se manifestam através do brincar. Por isso, criamos trilhas de 
aprendizagem à distância, que proporcionassem uma segurança emocional para a criança, 
pois acreditamos na importância de uma rotina no ambiente familiar, com momentos sig-
nificativos que eram vivenciados por ela na escola. Diante dos desafios atuais, enviamos 
diariamente sugestões de atividades com propostas de brincadeiras, músicas, histórias 
cantadas, atividades corporais, de arte, ioga, inglês e encontros síncronos criando soluções 
para a construção do conhecimento, o cuidado e atenção com cada criança. Não menos 
importante que manter a manutenção dos vínculos e aprendizagens com as crianças nessas 
trilhas, contemplamos também uma relação de proximidade e transparência com os pais, 
proporcionando a eles maior conhecimento sobre nossa proposta pedagógica, com temas 
como: construtivismo, BNCC, alfabetização e letramento na educação infantil e reuniões 
para o acompanhamento pedagógico e emocional das crianças neste período de pandemia.

Juliana S. Conte e daniela Onisanti, respectivamente diretora e 
coordenadora pedagógica da Escola Bosque das Letras

Em educação básica, o que o termo 
“novo normal” pode significar?
Muitos especialistas e profissionais da educação afirmam que a escola não será 
mais a mesma, os alunos não irão conceber suas aprendizagens da mesma maneira 
e será necessário um replanejamento educacional, intensificando as habilidades que 
foram necessárias: criatividade, colaboração, adaptabilidade, resolução de problemas 
e comunicação. A pandemia, em meio a um cenário de incertezas e dúvidas, nos 
trouxe o maior acompanhamento dos familiares, reinvenções dos docentes e maior 
interação tecnológica. Apoiados em ferramentas e plataformas, foi necessária a 
criação de aulas atrativas e estimulantes para efetivar a aprendizagem de forma 
prazerosa e assertiva, um novo fazer na educação. Experimentou-se e o resultado 
foi positivo, e quando falamos em novo normal, será necessário identificarmos o 
caminho que iremos percorrer: novos alunos, novos professores e a construção de 
uma nova escola. Mediante a tudo isso, voltamos presencialmente com as riquezas 
do mundo da tecnologia alinhado ao mundo escolar, um ambiente de aprendizagem, 
de socialização e de trocas. A única certeza que temos é que nunca se valorizou 
tanto as relações, parcerias e compartilhamentos. 

Cleís Castelluber Guazzelli, diretora 
pedagógica da Escola Janela para o Talento
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 Canal Circuito
de uma semana para a outra, as escolas tiveram de se reinventar com a 
Educação à distância, e, por incrível que pareça, estão fazendo grandes 
descobertas para o futuro pedagógico de suas instituições. Confira aqui 
algumas experiências compartilhadas pelas escolas da região:
revistacircuito.com/educacao-em-tempos-de-coronavirus/

C
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Colégio rio braNCo
Presencial, remoto, híbrido: sempre inovando, sempre Rio Branco

No Colégio Rio Branco, cada aluno é acolhido em sua diversidade, em 
seus sentimentos, em seus aprendizados e em suas necessidades, e 
visto como um sujeito que constrói conhecimentos e transforma seu 
entorno. Acreditamos no protagonismo dos alunos, estimulando a 
descoberta de talentos e habilidades para a realização de seus sonhos, 
e buscamos a formação de pessoas responsáveis e comprometidas 
com a construção de um mundo melhor. A inovação está presente 
no projeto pedagógico e se realiza em atividades integradas ao 
currículo e na valorização da formação dos professores.

eduCAção infAntil
Seu filho falando inglês (imersão parcial na Língua Inglesa)
Cursos Livres gratuitos: Fazendo Arte, Musicalização, Natação e 
Ginástica Artística
Ambientes flexíveis de aprendizagem
Período Integral Modular Bilíngue
Espaço exclusivo dentro da escola para a Educação Infantil

enSino fundAMentAl i:
Cursos Livres gratuitos: Ateliê de Artes, Coral, Xadrez, Musicalização, 
Futsal, Escola de Esportes, Robótica, Iniciação ao Teatro, Natação, 
Ginástica Artística, Rugby e Oficina de Libras
Festrival de Talentos Viva Fest Kids
Matific - Plataforma de Matemática
Imersão parcial na língua inglesa até o 2º ano

Período Integral Modular

enSino fundAMentAl ii:
Inovação curricular - uma sala de aula como você nunca viu
Cursos Livres gratuitos: Ateliê de Artes, Basquete, Coral, Futsal, Grupo 
de Teatro, Handebol, Robótica, Vôlei, Xadrez, Rugby, Ginástica Artística, 
Futebol, Grupo Musicante e Oficina de Libras
Festival de Talentos Viva Fest e Espetáculos Musicais
Monitoria - grupo de alunos que atua nas atividades escolares
Internacionalização - intercâmbios de curta duração para Harvard e MIT
Aulas e atividades Maker no CreateLab
Simulações Diplomáticas
Coletivo Humana Mente - projeto premiado pela ONU Mulheres
 
enSino Médio
Cursos Livres gratuitos: Espanhol, Grupo de Teatro, Basquete, Vôlei, 
Futsal, Handebol, Xadrez, Rugby, Futebol e Grupo Musicante
Festival de Talentos Viva Fest e Espetáculos Musicais
Módulos Eletivos - Atividades optativas, certificadas e gratuitas
Intercâmbio de curta duração para Harvard e MIT
Expedição científica para a África do Sul
Departamento de Estudos Internacionais
Laboratório de Redação
Coletivo Humana Mente - projeto premiado pela ONU Mulheres

 www.crb.g12.br 
 colegioriobrancosp

Rodovia Raposo Tavares, 7200,  
km 24 da Raposo Tavares



esCola da graNja
Formando Pessoas para uma Atuação Plural  
e de Impacto na Sociedade

Com 44 anos de existência, preparamos nossos estudantes para 
poder atuar de forma ética, responsável e colaborativa em qual-
quer lugar do mundo. A modernidade exige que as pessoas sejam 
capazes de criar soluções para os mais variados problemas, inovar 
e empreender. Por isso, desde a educação infantil, criamos um 
ambiente em que as capacidades e habilidades de cada estudante 
são valorizadas e desenvolvidas. Os processos de criação, de 
autoria e do fazer, não só preparam os estudantes ao longo da 
sua trajetória, como são essenciais para que eles sejam capazes 
de encontrar seus caminhos pessoais e profissionais no futuro. 
diferenCiAiS 

eStudAnte protAgoniStA – Desde cedo o estudante da EGV 
assume o protagonismo do seu processo de aprendizagem. Em 
sala de aula, professores e estudantes trocam conhecimentos, 
ampliam repertório, refletem sobre o que acontece no mundo, 
criam e propõem soluções para os seus problemas, da escola e 
da sociedade. 

projetoS interdiSCiplinAreS – Trabalhamos com projetos 
interdisciplinares desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 
O conhecimento é trabalhado de forma desfragmentada, significa-
tiva e aprofundada, promovendo a integração entre as diferentes 
áreas do conhecimento. 

individuAlizAção do enSino e perSonAlizAção dA Aprendi-
zAgeM – Com o uso de diferentes recursos e estratégias, buscamos 
interferir nos processos de aprendizagem de cada estudante. 
Colocamos  uma lupa no processo de cada um! Conhecemos  o 
nosso estudante!

deStAqueS

•  Autoria, experimentação e investigação 
histórica, científica e cultural.

•  Ensino Híbrido através de parceria com o Google For Education. 
•  Módulos de Aprofundamento Preparatórios para 

Vestibular e Programa de Orientação Profissional
•  Exames de Cambridge e Counselling para 

ingresso em Universidades Internacionais. 
•  Esportes e Participação em Campeonatos 

Interescolares e Internacionais

CurSoS: Educação Infantil, desde 1 ano de idade, até o Ensino Médio. 
Opções de Período Estendido ou Integral.

 Escola Granja Viana
 @escolagranjaviana
 Escola Granja Viana. oficial

Rua José Félix de Oliveira, 1271 Granja Viana 
Tel.: 4617-2777
www.egv.com.br
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esCola da vila
Formar estudantes que trilham jornadas significativas.  
Para sua família e para o mundo, isso conta muito!

 noSSA identidAde - A Escola da Vila é pioneira no ensino 
centrado na criança e no jovem. Além de escola, é também um 
centro de formação e atualização de professores. Tem uma equipe 
estudiosa sobre as questões da infância e da adolescência, com 
muita sensibilidade e competência para lidar com os desafios da 
formação das diferentes capacidades humanas.
noSSoS vAloreS - Autonomia, cooperação, conhecimento e 
diversidade. Queremos que nossas crianças e jovens pensem 
por si mesmos, com consistência e coerência, que saibam viver 
em grupo com sensibilidade e senso de justiça e desenvolvam 
apreço pelo conhecimento, estando aptos a trilhar uma jornada 
significativa no mundo.
noSSo CurrÍCulo - É voltado para a construção de competências 
porque entendemos que, além de conhecer conceitos, princípios 
e dominar informações, é necessário aprender a usar esse reper-
tório em situações de resolução de problemas de todos os tipos. 
Nossos alunos e alunas são instigados a usar o conhecimento em 
projetos nos quais são protagonistas.

•  Valorizamos a leitura, a escrita e incentivamos a construção 
de um percurso leitor e escritor tanto nas aulas e projetos 
quanto nos eventos que ocorrem em nossa linda biblioteca.

•  Destacamos o trabalho com o idioma inglês para o qual 
dedicamos grande espaço num currículo vivo e estimulante.

•  As artes e os esportes são trabalhados como eixos importantes 
para o desenvolvimento das capacidades pessoais.

•  A cultura científica permeia as atividades que propomos 
aos alunos e alunas porque entendemos que, no mundo 
contemporâneo, é preciso estimular a curiosidade e a 
compreensão de fenômenos naturais, sobre as implicações da 
ação do homem no ambiente e dominar as novas tecnologias.

•  Nossas ações pedagógicas visam também que os estudantes 
tenham um conhecimento de si, de suas emoções e 
sentimentos e que consigam se relacionar bem com os 
demais, mesmo quando são bastante diferentes deles. A 
diversidade é contemplada e valorizada na nossa escola.

CurSoS eXtrACurriCulAreS e integrAl opCionAl - Pro-
postas estimulantes e divertidas que ampliam a formação para 
além do currículo.

 escoladavila
 escola_da_vila/
 escoladavila

UNIDADE GRANJA VIANA FUNDAMENTAL 1 e 2
Rua do Golf, 32. Acesso pelo Km 28,5 da Raposo Tavares. Tel.: (11) 2391-9515
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bosque das letras
Bosque das letras uma escola construída em meio à natureza

Na escola Bosque das Letras priorizamos o acolhimento e a se-
gurança, valorizamos o protagonismo da criança, com a construção 
do conhecimento através das relações socioemocionais, desen-
volvendo assim as potencialidades pautadas em valores éticos 
para toda a vida. 
Nossa Proposta Pedagógica Construtivista é inspirada nas práticas 
de Reggio Emilia, e também na Abordagem Pikler, cuidando de 
cada criança de forma única e individualizada, acreditando que 
a criança que se sente segura nos momentos relacionados ao 
cuidar, desenvolve mais autonomia para brincar, se relacionar 
e aprender. Também temos um mobiliário especializado, desen-
volvido exclusivamente para essa finalidade, que incentiva e 
encoraja o bebê a trabalhar os esquemas psicomotores da melhor 
maneira: brincando!
Possuímos um espaço diferenciado, amplo, arejado, com mais 
de 2000m2 de área verde, em uma construção sem adaptações, 
construído especialmente para ser escola. Além de seguirmos 
um rigoroso protocolo de biossegurança para a COVID-19.
Atendemos bebês a partir de 4 meses, com uma área exclusiva 
para o Berçário e crianças até 5 anos, que contam com várias 
atividades já inclusas na mensalidade escolar:

•  Aulas de Música desenvolvendo ritmo, contato com diversos 
instrumentos e gêneros musicais, ampliando assim o repertório 
musical;

•  Movimento Corporal que explora o corpo e suas inúmeras 
possibilidades como coordenação psicomotora, espaço e 
lateralidade; 

•  Yoga que desenvolve a concentração, foco, consciência corporal  
e autoconhecimento;

•  Inglês diariamente, com aulas regulares e vivências em diversos 
momentos da rotina a partir dos 2 anos;

•  Lego Education desenvolve habilidades de resolução de 
problemas por meio de um ciclo divertido de construção, 
investigação, utilização e reutilização de suas criações.

•  Projeto “Além do Nutrir” possibilita uma base alimentar saudável  
e diversas explorações; desenvolve o olhar atento para as cores, 
aromas, texturas e paladares dos alimentos de forma lúdica e 
prazerosa. Envolve desde a plantação de alimentos, até a 
execução de receitas que irão saborear nas aulas de culinária.

Venha pessoalmente conhecer outros diferenciais de uma escola 
para seu filho brincar, criar, conviver, explorar, aprender e vi-
venciar uma infância repleta de alegria e descobertas!

vAloreS eSpeCiAiS 2021 - retorno preSenCiAl 21/09/2020

 www.bosquedasletras.com.br
 bosquedasletras
 escolabosquedasletras

Rua do Golf, 32. Acesso pelo Km 28,5 da Raposo Tavares.  
Tel.: 94507-5942
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Colégio 
saNta tereza
Porque educar com amor é educar para sempre!

trAdição e eXCelênCiA! Cultivando princípios e educando 
gerações, nossa tradição no ensino se estendeu da Matriz, no Pq. 
São Domingos em São Paulo, à nova Unidade Granja Viana. Com 
mais de 40 anos de experiência na educação de excelência, e foco 
nos valores humanos, nosso Projeto Pedagógico é desenvolvido 
com profissionalismo e carinho. 

A Unidade Granja Viana conta com turmas da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I, além do Período Integral. O Colégio 
recebe alunos a partir dos 18 meses de idade e apoiamos a sua 
evolução física, emocional e cultural, até quando, com muita 
saudade, os entregamos ao “mundo lá fora”, cidadãos 
confiantes.

noSSA filoSofiA: A verdAdeirA eduCAção! Aquela que está 
além do ensino de currículos, e que forma não somente um “bom 
profissional”, mas sim uma BOA PESSOA. Acima de tudo, o AMOR 
faz parte do nosso DNA. Amor pelo trabalho, pelos alunos, pela 
educação. Estamos seguros de que toda atividade exercida com 

amor tem melhores frutos e trabalhamos todos os dias para 
confirmar essa certeza.

eStruturA CoMpAtÍvel CoM A novA reAlidAde do diStAn-
CiAMento SoCiAl. O prédio novinho foi totalmente pensado para 
nossos alunos. Com ambientes amplos e arejados, nosso espaço 
está completamente preparado para recebê-los com segurança. 
Nossa excelência também se reflete no uso das ferramentas da 
tecnologia, e na qualidade do ensino a distância. 

venhA Conferir!
•  Sistema Ari de Sá (SAS)

• Google For Education

•  Educação Tecnológica 

•  Programa Bilíngue

•  Membro das Escolas Associadas UNESCO

 www.santatereza.com.br
 @escolasantatereza
 Colégio Santa Tereza

Estrada do Capuava, 3620 – Paisagem Renoir – Cotia/SP
Telefones: (11) 4551-3054 / 98815-6367
E-mail: secretaria@santatereza.com.br



Colégio samarah
Educação com Qualidade e Atenção

Há 30 anos, o Samarah é o resultado do compromisso de uma 
Família com a Educação. Nossos valores estão alicerçados na 
transparência e equilíbrio das regras, no fortalecimento dos 
vínculos familiares, dos laços de solidariedade humana e a tole-
rância que se assenta a vida.

Com o apoio Pedagógico do Sistema ETAPA há 12 anos, os re-
sultados externos que o Samarah conquista demonstram que o 
empenho e dedicação é algo imensurável.
Na Educação Infantil, os pequenos recebem estímulos ao seu 
Universo de experiências e interesses, garantindo ampla base 
de conhecimentos. 

Em nosso Ensino Fundamental, os alunos são preparados para 
receber o novo, apoiando-se no mais substancial do passado para 
fazer melhor no futuro. 
Para o Ensino Médio são desenvolvidos conteúdos significativos 
e aspectos formativos para alcançar melhores resultados. 

e CoMo vAntAgeM eSpeCiAl ofereCeMoS AtividAdeS já 
inCluSAS nA MenSAlidAde:

•  Educação infantil: Ballet, Karatê,  
Inglês e desafios lógicos matemáticos. 

•  Ensino Fundamental I: Inglês, Espanhol,  
Teatro, Desafios Lógicos matemáticos.

•  Ensino Fundamental II: Química, Física,  
Biologia, Laboratório e Empreendedorismo.

•  Ensino Médio: Inglês, Espanhol,  
Filosofia e Sociologia.

E para contemplar o nosso trabalho, em 2019 trouxemos para casa 
24 medalhas das Olimpíadas Canguru de Matemática. Parabéns 
aos alunos vencedores que fazem parte da nossa família. 

 @ColegioSamarah
 @ColegioSamarah

Estrada Danúbio, 84 - acesso pelo Km 28,5 ou Km 30 da Raposo Tavares
Tel.: 4616-0888 / 4614-8650 
www.colegiosamarah.com.br

O SAMARAh ESTá chEIO DE NOVIDADES pARA 2021, VENhA NOS cONhEcER!
AGENDE Já SUA VISITA. 
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esCola
pitaNgueiras
Escola Aprendente

Em nossa Pitangueiras, temos como fio condutor a afetividade, pois 
o estudante que aprende com carinho, amor e respeito, desenvolve 
a autonomia, acreditando sempre em si.

no berçário, oferecemos ambiente seguro, monitorado, calmo, 
criativo, lúdico e acolhedor para que as crianças a partir de 4 meses 
vivenciem diversas situações de aprendizagem. Nossa infraestrutura 
conta com solarium, espaço soninho, espaço estimulação, câmeras 
on-line, uma berçarista a cada dois bebês e lactário.

eduCAção infAntil - nosso objetivo é instigar nossos estudantes 
a explorarem o mundo, desenvolvendo a investigação e 
descobrimento. Nosso foco é formar crianças exploradoras e felizes.

enSino fundAMentAl - em nosso espaço pedagógico, 
proporcionamos aos nossos estudantes diferentes ferramentas e 
olhares, contando com que todos sejam líderes da própria vida.

Nossa formação é acadêmica e humana, queremos que nossos 
estudantes saibam planejar seu futuro com metas claras, objetivas 
e respeitosas.

AtividAdeS eXtrACurriCulAreS - natação, judô, ginástica 
rítmica, ginástica artística, escola de esportes, mix dance.
Manhã, tarde e integral.

Em nossa escola acreditamos que todos devem aprender, e 
para uma aprendizagem de todos temos alguns projetos. A 
escola de pais foi pensada em com os familiares uma forma-
ção dos familiares buscando o desenvolvimento integral das 
crianças- Aqui os pais também aprendem. Aos nossos docentes 
estamos sempre em constantes formações visando ampliação 
da bagagem dos nossos professores pois acreditamos que 
só quem aprende pode ensinar, por isso nesse momento de 
aulas remotas fomos reconhecidos e premiados por diversas 
plataformas de gamificação.

 www.escolapitangueiras.com.brRua José Felix de Oliveira, 267
Tel.: 4702-5252
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Colégio  
WaldorF miCael
A natureza como sala de aula

Localizado numa área de 11 mil metros quadrados repleta de verde, 
o Colégio Micael, fundado há 42 anos, é uma das escolas Waldorf 
pioneiras do país.  Essa pedagogia é fundamentada na antroposofia, 
método de conhecimento do ser humano e da natureza introduzido 
no início do século XX pelo pensador austríaco Rudolf Steiner. 
As escolas antroposóficas se propõem a desenvolver todas as 
potencialidades do aluno, não apenas a intelectual: as emoções e o 
desejo de agir no mundo também são aspectos importantíssimos.
Processos de aprendizagem ao ar livre, ligados ao fazer com as 
próprias mãos, são essenciais nessa proposta e permitem que a 
criança e o jovem se apropriem de fato dos conteúdos. Aprende-se 
pela experiência, não pela simples absorção de conceitos abstratos. 
A vivência profunda que as escolas Waldorf têm com as atividades 
pedagógicas fora da sala de aula vem enriquecendo, no mundo 
todo, as discussões sobre um novo olhar para o uso dos espaços na 
educação, algo fundamental na retomada das aulas presenciais.
No Colégio Micael, as atividades ao ar livre passarão a ser ainda 
mais frequentes quando houver a reabertura da escola. Além disso, 
todos os cuidados com distanciamento, higienização e proteção 
individual serão seguidos à risca.
Confira ao lado mais detalhes sobre a proposta pedagógica do colégio.

MAternAl e jArdiM de infânCiA  
(a partir de 2 anos)
O livre brincar, o ritmo e a fantasia são aspectos fundamentais  
para o desenvolvimento da criança na primeira infância e 
norteiam o trabalho da educação infantil.

enSino fundAMentAl
Dos 7 aos 14 anos, o desenvolvimento das emoções se 
destaca: o conteúdo deve tocar o aluno pelo sentir. As 
artes e as manualidades contribuem bastante para isso. 
Disciplinas "convencionais", como História, Matemática e 
Geografia, são apresentadas de maneira viva, pulsante.

enSino Médio
O jovem é incentivado a elaborar sua própria visão de mundo 
a partir da análise de diferentes pontos de vista. Nada chega 
pronto: o grupo faz experimentos e reflete com o professor 
sobre possíveis conclusões a respeito de determinado tema.

 www.micael.com.br
 colegiomicaelsp
 colegiomicaelsp

R. Pedro Alexandrino Soares, 68 - Jd. Boa Vista  
(altura do km 17 da Raposo Tavares) - Tel. (11) 3782-4892



especial escolas 36

esCola jaNela  
para o taleNto
O QUE JÁ ERA BOM, FICOU AINDA MELHOR!

Há 20 anos na Granja Viana, a Escola Janela Para o Talento tem 
mostrado a todos como fazer uma educação por estímulos. Em um 
espaço encantador e mágico no Janela encontramos tranquilidade, 
conforto e respeito a cada criança.

Acreditamos que cada criança é única, por isso em nossa proposta 
respeitamos o desenvolvimento de cada um. Utilizamos todo nosso 
espaço para os alunos aprenderem com o meio, e aqui o que não 
falta é espaço! Desde o Berçário temos a melhor estrutura,  com 
espaço de banho amplo, estimulação e espaço soninho, tudo isso 
com grande segurança e monitoramento. Para nossos aprendizes 
contamos com dois parques, espaço Zoo, e Horta.  
Além desses espaços encantadores e uma proposta única, em 
2020 acrescentamos em nosso integral toda parte esportiva, agora 
temos Judô, Ballet, Ginástica Rítmica, Futsal, xadrez e  uma grande 
parceria de extensão para o Ensino Fundamental, assim nossos 
educandos formam vínculos do berçário para toda vida escolar. 
Os primeiros passos são os mais importantes, caminhe até nós  
para trilhamos juntos novos rumos. Venha conhecer nossa escola:

No berçário, oferecemos um ambiente seguro, monitorado, pe-
dagógico, estimulante e sensorial. Contamos com uma proposta 
pedagógica única inspirada nos 5 sentidos. Contamos com uma 
berçarista para dois bebês e uma nutricionista responsável por 
toda adaptação alimentar. Em nossa estrutura temos um amplo 
solário, espaço soninho, espaço estimulação, espaço alimentação, 
lactário e espaço banho e trocas. Você vai se encantar. 

Na Educação Infantil nossa proposta é cheia de encantamento, 
com material desenvolvido pelos docentes os alunos constroem 
juntos suas aprendizagens alinhados aos campos de experiências 
e pautados nos 4 pilares da educação: aprender a conhecer, apren-
der a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. Nossa educação 
acontece no presente e com a mão na massa.

 www.janelaparaotalento.com.br
 @janelaparaotalento
 Janela Para o Talento

Estrada Tambaú,3- Chácara do Refúgio, Carapicuíba- SP, 06342-030 
atendimento@janelaparaotalento.com.br 
Tel.: (11)  4186-2929 - (11) 9 9273-3702

Agende já SuA viSitA:  
horário de funCionAMento: dAS 7h àS 19h
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Colégio
raposo tavares

Rua Paolo Agostini, 650 - Km 19,5 da Rodovia Raposo Tavares 
Tel: (11) 3782-2476 - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; 
Manhã, tarde e integral; valores para 2020 iniciando de 680,00.

Entender a necessidade de cada aluno  
é a tônica do Raposo Tavares

O Colégio Raposo Tavares fará no próximo ano 35 anos de expe-
riência e tradição em educação tornando-se referência na região 
aliando um trabalho pedagógico de qualidade à um atendimento 
individualizado sempre integrando  Colégio, pais e alunos. 
Neste ano de mudanças educacionais o Colégio intensificou a 
utilização do sistema “Google for Education”, implantado há 4 
anos, como uma das ferramentas para o desenvolvimento das 
aulas on-lines unida a diferentes estratégias e um corpo docente 
capacitado e participativo que busca a melhor em interação com 
seu aluno.  Esses pontos formam as bases para desenvolvimento 
de cada aluno.  No século XXI faz-se necessário formar cidadãos 
globalizados, cabe ao Colégio, fornecer instrumentos e estraté-
gias pedagógicas que possibilitem aos alunos desenvolverem as 
competências essenciais para enfrentarem os desafios. 
Para 2021 o Colégio apresenta um projeto aos alunos novos, 
voltado para a integração pedagógica de cada um, realizando 
alguns encontros individuais a pais e alunos com o objetivo de 
auxiliar ainda mais nas questões pedagógicas e de adaptação. 
Isso será importante nesse período pós pandemia.

 www.colegioraposotavares.com.br 
Colégio Raposo Tavares (oficial) 
@colegioraposotavares 

Colégio 
desaFio

Para mais informações e um atendimento personalizado, entre em contato diretamente pelo WhatsApp da nossa 
secretaria: 11 99620-8554, ou ligue diretamente para o nosso número fixo: 4616-5222.
Rua Esmeralda 200. Cotia - SP (Km 32 da Raposo Tavares sentido São Paulo)

Conheça a escola mais preparada para 
o retorno das aulas presenciais! 

Todos os nossos corredores, pátios e salas são extremamente 
amplos, arejados e abertos, evitando aglomerações, favorecendo 
a livre e contínua  circulação do Ar nos ambientes. Nossas Salas 
são equipadas com Ozonizadores  Purificadores de Ar, amplas 
janelas e muita iluminação natural.
Matrícula 2021 com o valor de 2020! somente até 30/09!  
Venha nos visitar!



esCola  
villa happy

R. José Felix de Oliveira, 1612, Granja Viana - CEP: 06708-415 Cotia 
Tel. (11) 4612-9872 / (11)96308-7678 - matriculas@escolavillahappy.com.br 

R. Dom Joaquim, 1041 – Granja Viana 
(próximo ao retorno do km 23)  
Tel.: (11) 2690-2556 - contato@institutoanadesa.com

Uma villa chamada família!

A Villa Happy tem como objetivo auxiliar a criança a dar os 
primeiros passos na formação de sua cosmovisão a partir de 
um ensino cristão adaptado à sua etapa de desenvolvimento e 
obedecendo ao princípio bíblico de que a criança, ensinada no 
caminho em que deve andar, não se desviará dele durante toda 
sua vida até a velhice.
A alfabetização, através do Sistema Mackenzie de Ensino, 
acontece por meio do Método Fônico, considerado o melhor 
método de alfabetização do mundo. Os países que aparecem 
nas primeiras colocações como Finlândia, Inglaterra e Israel, 
utilizam o método fônico.
Oferecemos uma excelente estrutura, com 2100m², muito contato 
com a natureza, um parque projetado onde os alunos participam 
de atividades lúdicas, desafiadoras e criativas.
Nossa equipe é formada por profissionais que tornam a tarefa 
de educar um prazer todos os dias, com muita experiência e com 
formação adequada para oferecer o melhor desenvolvimento 
do seu filho.
Berçário – Educação Infantil – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

 www.escolavillahappy.com.br  
 escolavillahappy 
 @escolavillahappy

  Instituto de Desenvolvimento Infantil Ana de Sá

especial escolas 38

Nossa proposta pedagógica visa a transformação do aluno, por 
meio de uma educação crítica, empreendedora, com responsabili-
dade e percepção, onde são abordados: brincar e imaginar, nature-
za e sociedade, linguagem oral e escrita, conhecimentos matemá-
ticos, movimentos, identidade e autonomia e educação ambiental. 
Atendimento a partir dos 3 meses, no horário das 6 às 19 horas. O 
cardápio é elaborado por nutricionista, com alimentos seleciona-
dos, sem uso de corantes, conservantes, condimentos e sem leite 
(lactose e proteína do leite).

InstItuto  
AnA de sá

Seguro e aconchegante como colo de mãe
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Escola Tangará

Escola Villa Happy

Colégio Anglo Leonardo da Vinci Granja Viana 

Colégio Objetivo - Granja Viana

Maple Bear Canadian School Granja Viana

Escola Biosfera

Fadelito Granja viana

Colégio Rio Branco

Escola da Carol 

Escola Granja Viana

Maré da Kids

Escola Pequenos Granjeiros

Escola Mundo Mágico

Escola Pitangueiras

Nova Aquarela

Cemacc Bilingual Education

Núcleo Educacional Monteiro Lobato

Espaço Bebê Kids

Escola Colibri

Colégio Via Sapiens

Dream’s Garden

Escola Doce Geração 

Escola Waldorf Guayi

Grankids Centro de Recreação Infantil

Fraldinhas e Cia

Escola Doce Geração

Colégio Samarah

Colégio Viver

Escola Bosque das Letras

Escola da Vila

Colégio Sidarta

Colégio Ipê

Escola Natureza

Colégio Talento

Colégio Madre Iva

Dream’s Garden

Colégio Objetivo Monte Sinai

Colégio Viva Direcionar

Colégio Cognos

Colégio Cognos Baby

Colégio Ricardo Rodrigues Alves

Colégio Vital Brazil

Escola Quacatú

Sabidinho & CCZ - Colégio Costa Zavagli

Colégio Santa Bárbara

Colégio AB Sabin

Colégio Albert Sabin

Colégio Waldorf Micael de São Paulo

Colégio Giusto Zonzini

Colégio Raposo Tavares 

Escola Janela para o Talento

Instituto Ana de Sá

Espaço Day Care
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clínicas e consultórios

odontologia

psicologia

     Silvia Torrentes CRP 06/143063

Psicóloga Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Atendimento a adolescentes e adultos

 (11) 99760-9994 -  silviareginatorr@uol.com.br

     Silvia Torrentes 

endocrinologia

fisioterapia / pilates

Dra Sandra Paolini crefi to 3/51896-F 

Fisioterapia • RPG • Pilates

Raposo Tavares km 22, The Square - Bloco E - Sala 210
(11) 9 97970427     sandrapaolini2@gmail.com

Neide Aparecida Piva- CRP 06/155375

   (11) 976219252    neidepiva@gmail.com
Pós-graduada em terapia Junguiana • Atendimento adultos e adolescentes

Psicóloga

Regiane Machado - CRP 06/97921

PSICOTERAPIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
Adolescentes e Adultos - Atendimento presencial e online

Rua José Felix de Oliveira, 615 - Km 23,5 da Raposo - Granja Viana
 11 972680853 - www.regianemachado.com.br

oftalmologia

fonoaudiologia

Profissional com vasta experiência  
na área principalmente em redução  

de peso, diabetes e tireóide.

Dr. Arnaldo T. Oda
Endocrinologia E clínica gEral - crM 18691

The Square
Rodovia Raposo Tavares Km 22 - Bloco A - Sala 204 

Granja Viana - Tel.: (11) 94360-8496
clinicamedicaoda@uol.com.br

40guia

R. Gal. Fernando Vasconcellos C. de Albuquerque, 80 - conj.412B 
roseli.d.mauro@gmail.com - Tel.: 99611.9880 - www.dimauropsicologia.com.br

Roseli Di Mauro Psicóloga cRP 06/31865-8

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de casal
Atendimento presencial e online - Adultos e Crianças

Mais de  
30 anos  
de experiência
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ginecologia

Dra. Leticia Taufer
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Reprodução Humana

Rua José Félix de Oliveira, 834  Lj. 5
Granja Viana - Cotia - Fone 4702.4420

Efeitos como Atrofi a Vaginal, Ressecamento, Flacidez 
e Incontinência Urinária são coisas do passado.

vacinas

terapias complementares

 

17 anos de atividades 

Medicina Integrativa • Acupuntura • Hidroterapia • Ginástica Holística • Microfisioterapia
Nutrição •  Relax Aquático • Psicoterapia • Coaching • Rebirthing • Terapia do Ser

Hipnose • Meditação • Thetahealing • Barra de Access • Terapia Quântica

                9 9174-8290 - www.espacointegracao.com.br 

THE SQUARE - Raposo Tavares, km. 22, Sala 111 - Bloco C - 06709-015 - Cotia SP

Família e Sucessões

 advocacia@patriciamartins.com.br     -    www.patriciamartins.com.br 
Tel.: 2898-9630

advocacia

Direito Empresarial - Direito Civil
Negociações Extrajudiciais -  Cobranças

 rodrigotorelliadvogados                   rodrigotorelliadvogados 

Rodovia Raposo Tavares, Km 22,85  -  Sala 107  -  Vianna Espaços Modulares

11 - 2690.0953               11 - 96323.5011           www.torelliadv.com.br  

Marcello Bacci de Melo

José Félix de Oliveira, 1270 - sl 101 - tel 26904438 - 9 8114-9944

Atuante há 23 anos nas áreas:

Cível | Empresarial | Trabalhista  
Tributário | Atendimento a 
pessoas físicas e jurídicas

AdvogAdo

Advocacia

Izaú
Alves

Atuamos em diversas áreas 
do direito para atender a 
empresa e o empresário

 11 9 9439-7934   
 11 4551-0312

contato@alvesadvocacia.com.br
 izaualvesadvocacia

www.alvesadvocacia.com.br
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casa e construção

serviços

E S PA Ç O  C O W O R K I N G

Venha COMPARTILHAR. Venha COLABORAR.

www.aetec.org.br/coworking    @espacocoworkingcotia    (11) 4616-2398 / 9.9552-2581

Sala compartilhada
Sala individual
Sala de reunião

Auditório para eventos
Recepcionista

Ótima localização

farmácia / produtos naturais

 Alopatia • Homeopatia • Fitoterapia
  • Nutrientes • Florais

e-mail: contato@farmaciaharmonia.com.br
Tel.: 4616.1615 - Fax.: 4703.0047
Orçamentos pelo       9 9104-1349 
Av. Prof. Manuel José Pedroso, 858 - Cotia

Dra. Janete Ando       
            &   Dra. Elaine Lemos

Trabalhamos com as principais 
novidades do mercado farmacêutico.
Não perca tempo indo até São Paulo, 
consulte-nos!  Entrega em domicílio

estética

Viajar com malas premium  
nunca foi tão simples e barato.

aluguel de malas de um jeito  
seguro e descomplicado.

AnA ElisA OlivEirA - (11) 98497-1789

Prepare a sua mente 
para emagrecer 

Tel: 99520-9135   -   Atendimento Granja Viana e Cotia 
 spalavie     -     @p_palazzocotiagranjaviana

Elimine até 10kg em 30 dias

Pedras  
Bellas Artes
Pisos e revestimentos em 

Pedras, Mármores e Granitos
Nacionais e Importados

3814 8066
Av, Vital Brasil, 64 

Butantã - SP
A n u n c I e  A q u I   
4 7 0 2 - 3 9 3 6



r e v e s t i m e n t o s
l o u ç a s  e  m e t a i s

A v .  S ã o  C a m i l o ,  3 8 4

G r a n j a  V i a n a

@ s t a c c a t o _ r e v e s t i m e n t o s

Leardi 245.indd   43 08/09/20   5:45 PM



u Hortifruti
u Açougue
u Peixaria
u Aves
u Rotisseria
u Laticínios

Estacionamento 
com 156 vagas, 
gratuito e com 

segurança

Unidade  
Cotia 

Rod. Raposo 
tavares, km 32 
tel: 4703-7198

Venha conhecer nossa estrutura completa!
Visite o mercado municipal de Cotia

Sacolão Saude 245.indd   59 10/08/20   4:48 PM


