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EDUCAÇÃO
Novos caminhos com 
foco no coletivo

 POR AQUI
Parque Teresa Maia 

começa a funcionar à noite 

  SOCIAL
De volta! BNI realiza  
jantar de negócios

  OPINIÃO
Marcos Sá escreve  
sobre as eleições

+Guia de escolas e 
seus diferenciais
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Educação colaborativa Educação colaborativa 
Após dois anos, a volta das atividades presenciais trouxe novos desafios e um 

outro cenário para o cotidiano escolar. Educadores articulam possíveis caminhos 
que repensam a utilização de tecnologias, metodologias pedagógicas, relações 
socioemocionais, aproximações entre escola e família e, sobretudo, a construção de 
pautas coletivas. 

Entrevistamos dois especialistas, os diretores Esther Carvalho e Cezar Sena que, 
embora atuem em realidades diferentes - um no ensino privado e outro no público -, 
comungam dos mesmos anseios: um ensino de qualidade, onde professores e alunos 
sejam desafiados a estimular a solução de problemas complexos de forma 
compartilhada e cooperativa e onde os modelos pedagógicos incluam, 
necessariamente, o desenvolvimento das competências humanas de cooperação, 
adaptação e comunicação. Em resumo, falam da construção de um novo coletivo e 
pacto pedagógico na escola. 

Mas por onde começar? Não há fórmula mágica, nem métodos prontos. Mas 
muitas e novas formas de fazer. Por isso, a Revista Circuito lança luz a diversas 
questões e propõe reflexões para educadores de instituições de ensino da região 
sobre este novo momento. É um recomeço ou um reinício da escola? É o que você lerá 
a seguir.

Por aqui, como toda edição, temos também conteúdo regional de qualidade sobre 
tudo o que envolve nossa comunidade, cartas de leitores e muito mais.

Boa leitura e até a próxima!

GABRIELA NAPOLITANO ALONSO

EDIÇÃO 268 - SETEMBRO 2022

DIRETORA

Gabriela Napolitano Alonso

gabi@revistacircuito.com
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Deborah Sousa
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REDAÇÃO
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MTB 57882 SP

jornalismo@revistacircuito.com

COMERCIAL

comercial@revistacircuito.com

FINANCEIRO

financeiro@revistacircuito.com

CIRCULAÇÃO

Granja Viana, Raposo Tavares do 
km 13 ao 45, Av. Politécnica, Villa 
São Francisco, Caucaia do Alto, 
Vargem Grande Paulista, Cotia

CONTATO

The Square Open Mall, Rodovia 
Raposo Tavares, km 22 
Bloco A - Salas 110 e 111 – Granja Viana 
Cotia – SP CEP: 06709-015 
Tel.: 4702-3936 w99500-6086

A Revista Circuito da Informação 
é uma publicação gratuita e 
mensal. Os artigos assinados não 
expressam obrigatoriamente a 
opinião deste veículo, sendo de 
responsabilidade de seus autores.

@REVISTACIRCUITO

W W W.REVISTACIRCUITO.COM
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O lote de terreno integrante do Loteamento Sunfl ower foi aprovado e registrado conforme a Lei Federal 6766/79, em 31/01/2020, sob o registro n°19 da Matrícula n°21.697 do Ofi cial de Registro de Imóveis de Cotia, Alvará de Loteamento 
da Prefeitura Municipal de Cotia n°176/2019, Certifi cado de Aprovação do GRAPROHAB n°137/2018, autorização e TCRA CETESB n°38632/2018. *Promoção por tempo limitado, sujeita a alteração ou encerramento sem aviso prévio.

More ao lado da natureza com
o melhor de um condomínio clube.

C A U C A I A  D O  A L T O   C O T I A

LOTES A PARTIR DE

250 Prontos para
construir

Perspectiva ilustrada do local

• Piscina

• Quadra beach tennis • Portaria

Perspectiva ilustrada do local Perspectiva ilustrada do local
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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  f$revistacircuito

Moro com minha família mora há mais de 60 anos na rua 
Eugênio Soares e, desde 2009, tenho um protocolo aberto (nº 
6028/2009) na Prefeitura pedindo pavimentação do local. 
Outros moradores abriram protocolos também.  
Como a prefeitura não fazia nada, entrei com processo no 
Ministério Público. Virou inquérito civil e, com isso, a 
prefeitura está sendo cobrada pelo MP desde 2017 e, até agora, 
nada do asfalto na Eugênio Soares, tampouco recapeamento da 
Via das Magnólias, na altura do número 1500. Abri nova 
reclamação na ouvidoria da prefeitura em janeiro deste ano e, 
em nota, responderam que a obra seria executada e finalizada 
em junho. Em julho, cobrei novamente a ouvidoria e me 
enviaram outra nota, informando que estavam aguardando 
verbas do Governo Federal. Engraçado, minha rua agora virou 
rodovia federal. Isso é uma vergonha! Já recapearam o centro da 
cidade umas 15 vezes e minha rua continua na terra.
Jean Palombo 

CIRCUITO A reclamação do leitor foi encaminhada para a Prefeitura de 
Cotia. Em nota, informou que “a realização dos serviços de pavimentação 
da Rua Eugênio Soares estava prevista para junho. Os trabalhos seriam 
realizados com recursos federais, oriundos de emenda parlamentar. 
Porém, devido a problemas surgidos junto à Caixa Econômica Federal, 
a liberação dessa emenda foi adiada e está em análise, sem previsão de 
liberação”. Diante disso, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana 
determinou a realização dos serviços de manutenção, utilizando 
fresa de asfalto para que a referida rua fique transitável, sem causar 
problemas aos usuários até que seja possível realizar a pavimentação.

SEM LEI DO SILÊNCIO
Os restaurantes do centrinho da Granja 
acham que podem por música ao vivo 
para o bairro todo ouvir no domingo à 
tarde. Ignoram que a lei do silêncio vale 
para qualquer horário e exige proteção 
acústica. A Prefeitura continua 
dormindo em berço esplêndido. A 
vizinhança que se vire!
Moradora indignada nas redes sociais

Um posto na Estrada da Aldeia tornou-se 
24 horas, inclusive com uma loja de 
conveniência. Vez ou outra, tínhamos 
um pequeno problema com barulho. 
Mas no final de semana de Dia dos Pais, 
foram longe demais.  O som a milhões de 
decibéis foi ligado por volta das 2 da 
manhã.  À princípio, achamos que 
pudesse ser testagem de som, mas foi 
ficando cada vez mais alto, até que às 
3h40 foi necessário acionar a polícia 
para que o problema fosse solucionado. 
O problema é que, de tempos em tempos, 
temos o desconforto de ter que ouvir, na 
madrugada, um som absurdamente alto, 
desrespeitando a lei do silêncio e o 
respeito, porque temos idosos, 
cirurgiados e acamados. Uma total falta 
de empatia.
Hilda Fernandes

CIRCUITO As cartas foram encaminhadas para 
a Prefeitura de Cotia. Na cidade, Lei Municipal 
1.876/15 (Lei do Silêncio) estabelece que os 
ruídos não podem ultrapassar os 75 decibéis em 
estabelecimentos comerciais, industriais ou de 
prestação de serviços, veículos automotores, 
residências, em equipamentos sonoros fixos 
ou móveis, transportados ou equipados em 
veículos e em logradouros públicos. Existem, 
algumas exceções, como sinos de igrejas, 
templos públicos para indicar horas ou anunciar 
a realização de atos ou cultos religiosos. As 
infrações são classificadas em leve, média, grave 
e gravíssima, com a multa variando de 50 a 1.000 
Ufesps - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo.

 #SUAVOZNACIRCUITO 

ASFALTO QUE NÃO CHEGA!
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Desbravar o mercado de trabalho pode ser desafiador. Por isso, aqueles 
que optam pelas áreas da Engenharia, da Agronomia e das Geociências 
encontram apoio em um ecossistema formado por diferentes frentes de 
defesa e promoção da ética, do compromisso com a sociedade e do 
desenvolvimento tecnológico. Em uma ponta está o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), órgão 
fiscalizador do exercício profissional de engenheiros, agrônomos e 
geocientistas. Em paralelo, na outra ponta, estão as entidades de classe, 
como são conhecidas as agremiações civis sem fins lucrativos que atuam 
na representação desses grupos. Essas associações estendem a finalidade 
do Crea-SP com outra missão ainda mais ampla, a de promover o 
aprimoramento técnico profissional e a valorização da classe por meio da 
formalização de parcerias que viabilizem essas ações. O elo entre as 
instituições é o profissional, que transita por todos os ambientes  
ligando-os à população.

 CANAL CIRCUITO
Leia matéria completa
revistacircuito.com/em-parceria-com-as-associacoes/ 

www.creasp.org.br | www.aetec.org.br

Av. Santo Antônio, 294, Portão, Cotia | (11)4616-2398 ou w(11)99552-2581

EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES 

Estratégias de valorização 
profissional mobilizam Conselho 

Regional e entidades de classe

Esta página tem o apoio do CRE-

A-SP e da AETEC, buscando va-

lorizar os profissionais das enge-

nharias, agronomia e geociên-

cias. Em todas as atividades do 

seu dia a dia sempre haverá, na 

retaguarda, um profissional 

capacitado e habilitado no CREA. 

Mas antes de contratá-lo exija a 

carteira profissional e a emissão 

da ART - Anotação de Responsa-

bilidade Técnica.  Visite nosso 

site:aetec.org.br e encontre o 

profissional de sua preferência.

1. Crie regras básicas que estejam alinhadas à 
cultura dos membros do grupo, com as 
políticas de ética e “Compliance” da empresa, 
evitando e inibindo questões que sejam rudes 
em relação a sexo, raça, crenças política etc.

2. Tenha um ou mais administradores que 
façam o policiamento, orientação e filtros 
que possam gerar ruídos nas comunicações, 
principalmente quando existe membros 
locados em diferentes regiões do país ou do 
mundo, e nestes casos recomenda-se que se 
nomeie um administrador por região.

Uma vez que os cuidados acima sejam 
feitos, a chance de se criar relações 
duradouras entre os membros de um projeto 
que certamente irão perdurar para além-
projeto é muito grande. Isso fortalece os 
relacionamentos, o Network, a confiança 
mútua, a clareza de ideias, o respeito mútuo e 
o engajamento para com os objetivos dos 
projetos em que estejam envolvidos.

Revista AETEC  
aetec.org.br/revista-online/edicao-42/ 

A AETEC tem o melhor espaço 
de Coworking de Cotia para você 
receber seus clientes e fazer 
uma bela reunião de negócios 
ou mesmo trabalhar em equipe. 
Salas amplas, ótima localização, 
segurança e infraestrutura para 
proporcionar para você a melhor 
experiência nas suas reuniões. 
Para mais informações acesse 

Acesse aetec.org.br/coworking/ 

COMO INFLUENCIAR 

PESSOAS E FAZER 

AMIGOS EM SEUS 

PROJETOS USANDO 

MÍDIAS SOCIAIS? 

ROGÉRIO SAGLIOCCO 

DICA DO ASSOCIADO

7FIQUE LIGADO

http://aetec.org.br/coworking/ 
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ReperCURTIU
O que bombou no 

mês passado

Amo essa foto. Eu me 
reconheço nessa plenitude 
da minha mais longínqua 
lembrança. A de uma 
menininha que sonha e 
que sonha em ver os outros 
sonharem, porque sonha o 
sonho duas vezes. De uma 
mina-bicho. Que a essência 
fala alto, não pede licença, e 
que quando tem a fala a voz 
explode com delicadeza. 
Seguimos! Na mais absoluta 
poesia. Com a proteção do 
Sagrado. E contando histórias, 
para evitarmos a queda 
do céu. Revista Circuito, 
sob a batuta da sonhadora 
e realizadora Gabriela 
Napolitano - para que sonhar 
se não realizar -, uma 
matéria da delicada Monica 
Martinez. Foto da capa da 
talentosa amiga Helena 
Barreto, original do set de 
Grande Sertão Veredas. 
Foto da mais longínqua 
lembrança, que fica no meu 
papel de parede do celular 
para não esquecer quem sou. 
KITY FÉO

Foi uma entrevista especial. 
Gosto de revelar a alma 
das entrevistadas. E isso 
pede sim delicadeza. 
MONICA MARTINEZ 

Estou morando em Cotia 
e, quando vi a revista, não 
acreditei. Parabéns
PEDRO MIRANDA

Reportagem tá show, muito 
importante ficar ligado no 
que acontece aqui na Granja.
GIOVANA LINS

Mini-atleta

Conforme noticiam proprietários que 
possuem imóveis à venda, o Creci/SP 
(Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis) determinou nova medida 
“informal”, para exigir que proprietários 
de imóveis, além de autorizarem o 
ingresso dos corretores habilitados 
perante as administrações de seus 

condomínios ou associações, agora, 
tenham que submeter o pedido ao órgão 
via aplicativo. Medida está mobilizando 
corretores da região.

CANAL CIRCUITO
revistacircuito.com/
creci-sp-cria-medida-que-burocratiza-a-
venda-de-imoveis-e-mobiliza-corretores-de-
imoveis-na-regiao/

Que pedalar é uma 
atividade benéfica para a 
saúde e para o meio 
ambiente, todo mundo já 
sabe. Mas você sabia que a 
capital paulista tem 
diversas rotas urbanas 
para a prática? Conheça 
alguns destinos para 
pedalar e conhecer um 
pouco mais da história da 
metrópole São Paulo.

 
CANAL CIRCUITO

revistacircuito.com/
dia-do-ciclista-rotas-para-
pedalar-na-capital/

MOBILIZAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

PEDAL NA CAPITAL

Fiorella Giaconi Bonaguro 
começou no karatê com 3 anos e, 
logo, se identificou com o 
esporte. Começou a praticar 
junto com outros amiguinhos 
como atividade extra e se 
apaixonou pela arte marcial que 
a ensinou respeito, defesa e 
concentração. Do alto dos seus 
1,13m e com 20 kg, Fifi – como é 
carinhosamente chamada – é 
uma mini atleta esforçada, 
dedicada e disciplinada. Não à 
toa que, com apenas 7 anos, já 
conquistou diversas medalhas, 
sendo 19 de ouro. Conheça a 
pequena grande atleta.

CANAL CIRCUITO
revistacircuito.
com/9-anos-e-51-medalhas-
conheca-a-pequena-grande-
atleta-maria-eduarda/

http://revistacircuito.com/creci-sp-cria-medida-que-burocratiza-a-venda-de-imoveis-e-mobiliza-corretores-de-imoveis-na-regiao/
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http://revistacircuito.com/creci-sp-cria-medida-que-burocratiza-a-venda-de-imoveis-e-mobiliza-corretores-de-imoveis-na-regiao/
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CLÍNICA DRA. 
ALEXIA TAINARA 
COSTA, A MELHOR 
OPÇÃO DA REGIÃO

PROCEDIMENTO SEM MEDO 

TRATAMENTOS ESTÉTICOS

Harmonização Orofacial
Toxina botulínica
Preenchedores

Bichectomia
Lipo de papada mecânica
Rinomodelação definitiva

TRATAMENTOS
ODONTOLÓGICOS

Implante
Limpeza

Restauração
Endondotia

Cirurgia
Clareamento

Para eliminar o incômodo do medo e ansiedade nos 
tratamentos odontológicos e estéticos Dra. Alexia Costa 
trouxe ao seu consultório uma ótima alternativa: o óxido 
nitroso. Trata-se de um gás não inflamável, incolor e 
inodoro utilizado na técnica de sedação consciente, que 
proporciona o relaxamento do paciente, reduzindo a 
ansiedade durante os procedimentos, permitindo que 
sejam realizados de forma mais tranquila e eficaz. 

A sedação com óxido nitroso pode ser realizada em 
qualquer pessoa, inclusive por quem quer apenas relaxar 
e se sentir à vontade durante o tratamento. Não há 
contraindicações para a inalação dessa substância, nem 
mesmo para gestantes, crianças, pessoas hipertensas, 

@dra.alexiatcosta(11) 97270-6725

(11) 2690-3732 Av. São Camilo, 989 - Gran Tower, Sala 30
Granja Viana - Cotia/SP

OU ESCANEIE NOSSO QRCODE:

diabéticas ou com problemas 
cardíacos.

É um procedimento 
seguro, simples, rápido, 
não invasivo e indolor. 
Para ser submetido a 
esse tipo de 
tratamento, não é 
necessário o 
acompanhamento de 
um médico 
anestesista, não há 
riscos para o paciente 
e muito menos 
sintomas resultantes 
da inalação do gás.

Alexia - 1pag - ED268 -v2.pdf   1   29/08/2022   14:39:39



POR AQUI
Acontece

Nossa 
região em 
destaque

#linacircuito #circuitoporaqui #aconteceporaqui #naregiaodacircuito #circuitooeste

No primeiro semestre de 2022, mais de R$ 
8 milhões foram repassados pela concessio-
nária CCR RodoAnel para municípios da 
região, através do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide 
sobre as receitas de pedágio e assessórias. 
O recurso é revertido diretamente para as 
cidades empregarem em melhorias para a 
população, como saúde, segurança e 
educação. 

Jovens granjeiras participaram de 
competições esportivas na Suécia e 
Dinamarca e adivinhem só: acabaram em 
2° e 3° lugares. Gothia Cup é o maior 
torneio de futebol infanto-juvenil do 
mundo e reuniu 40 mil atletas de mais de 
38 nações, entre 17 e 23 julho de 2022. Já 
o Dana Cup, o 3° maior torneio de 
futebol, aconteceu na Dinamarca, de 24 a 

30 julho. Lá, as jovens disputaram o sub 
16 no formato 7 contra 7, dividindo a 
equipe em duas.

 CANAL CIRCUITO
Veja como foi a campanha brasileira
revistacircuito.com/jovens-granjeiras-
participam-de-competicoes-
esportivas-na-suecia-e-dinamarca/

Quem passa à noite pelo Parque Teresa 
Maia, na região da Granja Viana, já 
notou que o local está mais bonito, mais 
iluminado e pronto para receber quem 
gosta de praticar alguma atividade no 
local, fazer caminhada ou, 
simplesmente, desfrutar do ambiente no 
período noturno. Por meio do Programa 
‘Ilumina Cotia’, a Prefeitura concluiu a 
instalação de iluminação pública em 
toda a extensão do parque, inclusive nas 
trilhas. Com isso, o horário de 
funcionamento do local foi estendido até 
as 22h, de segunda a sexta-feira, e até as 
21h, aos fins de semana e feriados. O 
parque ganhou quase 50 postes de aço 
galvanizado a fogo, com alturas de 7 e 10 
metros, mais de 60 luminárias de alto 
rendimento com lâmpadas LED. Para 
isso, foram utilizados cerca de 4.900 
metros de cabos, toda a fiação será 
subterrânea. 

 DINHEIRO EM CAIXA 

NOITE NO PARQUE

CAMPEÃS

http://revistacircuito.com/jovens-granjeiras-participam-de-competicoes-esportivas-na-suecia-e-dinamarca/
http://revistacircuito.com/jovens-granjeiras-participam-de-competicoes-esportivas-na-suecia-e-dinamarca/
http://revistacircuito.com/jovens-granjeiras-participam-de-competicoes-esportivas-na-suecia-e-dinamarca/


LAGO
ARQUITETURA
& ENGENHARIA
Com vasta experiência em 
desenvolvimento de projetos e 
construção civil, a Lago Arquitetura e 
engenharia dos irmãos arq. Carlos Lago e 
eng. Angelo Lago, oferece soluções para seu 
projeto e obra com preço de chave na mão, 
planejamento e gerenciamento de obras.

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ELÉTRICO 

PROJETO HIDRÁULICO

LIGUE E FAÇA O 
SEU ORÇAMENTO

CONHEÇA 
NOSSAS REDES

casamodernasp.com

lago.arqeng

@lago_arquitetura(11)94759-7857
Open Mall The Square, Sala 301, Bloco A
Rodovia Raposo Tavares - Km22 - 14 
Cotia/SP

LAGO Arq e Eng - Pagina Simples.pdf   1   22/08/2022   16:13:52



ACONTECE POR AQUI 12

Já estão em vigor algumas 
mudanças implantadas pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade (Setram) de Cotia para 
dar mais fluidez ao fluxo de 
veículos e otimizar o uso da malha 
viária. Entre as ruas que tiveram 
mudanças implantadas, está a São 
Francisco, na Granja Viana, que 
passou a ter um trecho de mão 
única. A partir do encontro com a 
rua São José, a rua São Francisco 
foi unificada com tráfego 
permitido apenas no sentido rua 
Santo Antônio.

Você sabia que a Secretaria de 
Saúde de Cotia, por meio do Setor 
de Zoonoses, realiza a vacinação 
antirrábica de rotina para cães e 
gatos com hora marcada, durante 
o ano todo? A vacinação acontece 
de segunda e quarta-feira, na sala 
de vacina do Setor de Zoonoses, 
para cães e gatos com idade a 
partir de quatro meses, em boas 
condições de saúde, que não 
estejam prenhes ou amamentan-
do. No dia marcado, o tutor deverá 
apresentar comprovante de 
endereço de Cotia e documento 
oficial com foto. Sem estes 
documentos, a vacinação não será 
realizada. 

TRECHO DE 
MÃO ÚNICA

SEMÁFORO E MUDANÇA VIÁRIA
A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia implantou 
um sistema semafórico na região do encontro da avenida Nossa Senhora 
de Fátima com a rua Israel, e na avenida Professor Manoel José Pedroso, 
na chegada à avenida Nossa Senhora de Fátima. Os equipamentos foram 
implantados para dar mais fluidez ao trânsito e para aumentar a 
segurança de pedestres e dos alunos da E.E Batista Cepelos no encontro 
das duas vias. Além disso, o trecho da rua Israel - entre a rua Silvio 
Pedroso e a avenida Nossa Senhora de Fátima - passou a ser sentido único 
(subindo para a avenida Nossa Senhora de Fátima). Portanto, não será 
mais possível acessar a rua Israel pela avenida Nossa Senhora de Fátima.

VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA

SERVIÇO  Vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos 

Agendamento pelo telefone 4616-6493 

Dias de vacinação: segunda e quarta-feira (o ano todo), das 9h 

às 11h 

Local: Setor de Zoonoses - Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1565

CENTRO INTEGRADO 
DE SAÚDE

No fim de julho, começou a 
funcionar o Centro Integrado 

de Saúde (CIS) de Cotia. 
No local, estão reunidos 

importantes serviços como 
o ‘Atende Cotia’, a ‘Clínica 
da Mulher’, a ‘Farmácia de 

Alto Custo’, a ‘Medicina 
do Trabalho’, o ‘Serviço de 

Atendimento Especializado / 
Centro de Testagem e 

Acolhimento (SAE/CTA)’ e 
o ‘Núcleo de Atendimento 
à Pessoa Trans e Travesti’.

SERVIÇO Centro Integrado de 

Saúde (CIS) de Cotia 

Avenida Professor Manoel José 

Pedroso, 843 – Parque Bahia



O RAMO DA SAÚDE e estética não cansa 
de nos surpreender e, com frequência, 
descobertas e estudos científicos chegam. 
Uma das mais recentes é a soroterapia, já 
ouviu falar?

Também chamado de soro da beleza, é 
um método de terapia endovenosa que tem 
atraído a atenção de anônimos e famosos, 

SORO DA BELEZA

Aminoácidos (essenciais e não-essenciais): São os 
constituintes fundamentais das proteínas. Eles reforçam a 
imunidade, auxiliam na perda de gordura, aumentam a massa 
muscular, melhoram o sono e combatem a perda da massa 
causada pelo envelhecimento.

Antioxidantes (ácido vitamina C e aminoácido glutationa): 
São substâncias que evitam ou atrasam a oxidação, em especial 
os efeitos nocivos causados no organismo pelos radicais livres. 
Desse modo, evita os danos às células provocadas pelo 
aumento do estresse oxidativo, promovendo energia, bem-
estar e controlando o equilíbrio do organismo.

Minerais (zinco, magnésio, selênio e cromo): Ajudam o 
organismo a se manter saudável, atuando do sistema 
imunológico ao desenvolvimento do nosso corpo. Também 
ajudam a fortalecer pele, cabelos e unhas, além de melhorar o 
humor e a imunidade. 

Vitaminas do complexo B (B1, B2, B12 e PQQ ): As vitaminas 
do complexo B ajudam a combater os radicais livres e aumentar 
a energia. Além disso, elas são fundamentais para uma boa 
saúde mental, pele, cabelos, digestão e absorção dos nutrientes. 

A MÁGICA DO SORO

SOROTERAPIA É UMA REPOSIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS 
E AMINOÁCIDOS DIRETAMENTE NA VEIA E PROMETE 
MELHORAR IMUNIDADE, A PELE E DIMINUIR ANSIEDADE

como Rihanna, Madonna e Kim Kardashian, 
em busca de uma longevidade saudável. A 
novidade já chegou, inclusive, na região 
pelas mãos do nutrólogo Dr. Raphael Viana, 
que comanda a Clínica La Vianne ao lado da 
esposa, a dermatologista Dra. Larissa Viana.

O especialista comenta que a nossa pele é 
um dos primeiros tecidos a sofrer mudanças 

por falta de vitaminas e nutrientes, im-
pactando assim nossa saúde e beleza. “No 
soro, são colocados nutrientes, vitaminas 
e aminoácidos, os quais são absorvidos de 
forma eficaz. Por isso, esse tipo de terapia 
ficou conhecida como soro da beleza por-
que a saúde melhora por dentro e fora do 
nosso corpo, impactando em pele, unhas e 
cabelos”, explica. 

Além disso, essa suplementação en-
dovenosa pode promover resultados no 
aumento de energia, na memória, no humor 
e até no emagrecimento. “Os pacientes que 
realizam soroterapia podem ter mais quali-
dade de vida ao garantirem o nível ideal de 
nutrientes essenciais no nosso organismo. 
Como são aplicados diretamente na veia por 
meio do soro ou de forma intramuscular, 
sua absorção é mais rápida e eficaz do que 
via oral”, completa.

As doses variam de acordo com as ne-
cessidades de cada pessoa e procedimento 
exige diagnóstico prévio e, mais, acompa-
nhamento médico, faz questão de ressal-
tar o profissional. “Mas os resultados são 
surpreendentes, ainda mais sabendo que 
as rotinas intensas acabam exigindo do 
nosso corpo extrema capacidade de adap-
tação e energia, causando danos em nossa 
saúde física e mental. Repor as perdas é 
fundamental”, finaliza.

“Eu vinha sentindo muita 
falta de energia, acabava o dia 
bem cansada, com falta de 
concentração. Dois dias após 
a soroterapia, senti uma 
diferença enorme, dei uma 
aula de spinnig para uma 
turma de alunos avançados e 
terminei super bem. Meus 
alunos até me perguntaram o 
que eu tinha tomado. Muita 
disposição e desempenho 
físico. Vou seguir o 
tratamento, sem dúvida"
Alessandra Stengler, 
professora de Educação Física

SERVIÇO La Vienne 

The Square Open Mall - Rodovia Raposo Tavares km 22,5 

Bloco A – Salas 20 e 21 

Telefones:  (11) 3500-6034 e  (11) 3500-6035 

(11) 98438 6794 (apenas WhatsApp)

13FIQUE LIGADO
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Está quase tudo pronto para a entrega do primeiro 
Coworking Municipal de Cotia, projeto da 
Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Empreendedorismo. O local 
oferecerá gratuitamente um espaço físico para que 
empresários e microempreendedores da cidade 
possam utilizar a estrutura de trabalho 
compartilhado para receber clientes, fazer 
reuniões ou simplesmente realizar atividades da 
rotina da empresa. Serão oito lugares nas estações 
de trabalho que poderão ser utilizadas sem a 
necessidade de agendamento. Também será 
oferecida uma sala de reunião com uma TV para 
transmissão de vídeos ou slides reproduzidos de 
um pendrive e com capacidade para até sete 
pessoas. Para usar este espaço, no entanto, será 
preciso agendamento prévio. 

SERVIÇO O coworking vai funcionar no Poupa Shopping 

(Av. Nossa Senhora de Fátima, 833 - Vila Monte 

Serrat), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Nicolas Chieregato Castanho, da Escola Municipal Gaspar de Godói 
Moreira, que fica no Jardim Japão, recebeu a medalha de prata por 
sua participação na última edição da Olimpíada Canguru de 
Matemática - competição internacional, com edições anuais, 
destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até o 3ª ano 
do Ensino Médio. 

Cotia assinou um Acordo de 
Cooperação com o Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) para 
capacitar profissionais de 
educação física da rede municipal 
por meio do curso Movimento 
Paralímpico: Fundamentos Básicos 
do Esporte. O objetivo desta parceria 
é promover e garantir a inclusão de 
pessoas com deficiência em 
atividades esportivas. As aulas serão 
à distância, com duração de 46 horas, 
divididas em 6 módulos que deverão 
ser cumpridos em até 60 dias.  Não há 
limite de participantes e a Secretaria 
de Direitos Humanos, Cidadania e da 
Mulher, juntamente com outras 
Secretarias, coordenará a 
participação dos colaboradores de 
educação física no projeto.

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Cotia 
aprovou o Projeto de Lei nº 33/2022, que autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Programa 
Casamento Civil Comunitário na cidade. A medida 
visa promover direitos humanos, a proteção 
jurídica e a garantia dos direitos civis da família e 
sucessões, bem como a regularização das relações 
familiares, a valorização do casal e da família. 
Conforme o autor da propositura, Dr Castor 
Andrade (PSD), garante ainda aos cidadãos em 
situação de vulnerabilidade social a possibilidade 
de oficializar a união civil gratuitamente, sem a 
cobrança de taxas e emolumentos. Para participar, 
o Projeto de Lei estabelece que será necessário 
apresentar comprovante de residência e 
declaração de hipossuficiência de recursos, 
atestando a incapacidade financeira em arcar 
com os custos do matrimônio. 

Coworking municipal

Acordo com Comitê 
Paralímpico Brasileiro

Casamento Civil Comunitário

PREMIADO NA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
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FESTA DA 
AMIZADE
Após dois anos, a 44ª 
Festa da Amizade do 
Pequeno Cotolengo 
volta a ser presencial. 
Com o tema Sorrir pro 
mundo, sorrir para a 
vida, o evento 
acontecerá nos dias 17 e 
18 de setembro. Serão 
dias de muita alegria 
com diversas barracas 
de comidas típicas e 
bebidas e uma 
programação 
imperdível. Em edições 
passadas, grandes 
nomes do cenário 
artístico passaram pelo 
palco do evento e a 
edição deste ano não 
será diferente! Mais 
informações em 
cotolengosp.org.br.

SOLIDARIEDADE EM ALTA
Seguindo o sucesso do ano passado, 
quando foram arrecadados 298 kg de 
alimentos, os colaboradores dos centros 
comerciais Félix Office e Félix Boulevard 
se organizaram para a segunda edição do 
Arraiá Solidário, com o objetivo de 
arrecadar alimentos e agasalhos para 
ONGs da região. A ação aconteceu entre 
junho e julho, em diversos pontos de 
coleta espalhados pela Granja Viana, e foi 
apoiada por comerciantes e empreendedo-
res locais, arrecadando 475 itens, entre 
roupas, brinquedos e cobertores, além de 
mais de meia tonelada de alimentos. As 
doações beneficiaram as famílias de 11 
crianças atendidas pelo Autismo na Ponta 
do Pé e as de 85 pela Vida Casa de Apoio.
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COLUNA SOCIAL
O que bombou no mês passado

De volta! BNI Invictus realizou seu 
5º Jantar de Negócios, no Espaço 
Aviv, propondo impulsionar a 
microeconomia local, de forma 
que empreendedores possam 
conhecer potenciais parceiros, 
fornecedores e clientes, 
permitindo maior circulação de 
riquezas na Granja Viana e região

Aconteceu na Churrascaria Varanda 
a festiva conjunta de transmissão 
do cargo de presidente e posse do 
Conselho Diretor de quatro Rotary 
Clubs da região. Sob o lema “Imagine 
o Rotary", a advogada Andrea Pontes, 
a empresária e advogada Angela 
Serrano, a psicóloga Patrícia Pigozzi e 
o advogado Regis Santos assumiram, 
respectivamente, a presidência do RC 
Vargem Grande Paulista - Conecta,  
RE-club de Cotia - Granja Vianna –  
Inspiração, RC Cotia - Granja Viana –  
Empresarial e RC Cotia - Centro.

ACONTECE POR AQUI SOCIAL

1. Marcus Vinicius De Vicenzo Vieira dos 
Santos (DMZ Assessoria em Medicina e 
Segurança do Trabalho) e Alfredo Tanimoto 
(BNI Região Oeste de São Paulo) 
2. Amanda Dias Torres, Pablo Rodrigo 
Jacinto, Camila Brito Pellegrini Dias e 
Eduardo Healehil, da Jacinto Law
3. Sidney Pires de Oliveira, da Probus Prime 
Soluções Contábeis e Empresariais

4. Anderson Miyake (Goat Cafes)
5. Autimar Rocha (Banner 
Energia Solar)
6. Sergio Kurita, da Taty Gestão 
de Condominio e Cobrança
7. José Marcelo Munhoz 
Fichelli (Curae Corretora de 
Seguros) e Fernando Augusto 
da Costa (Vox2you)
8. Cristiane Agopian (Cristiane  

10. Sérgio Kurita (Taty Gestão 
Condominial), Gabriela Pontes 
(Line BPO), Karin de Aguiar 
(Assetramed), Márcia Costa e 
Denilson de Souza (Contabiline)
11. Vanessa Pontes (Leardi 
Granja Viana) e Roberta 
Fanucchi (LPrime Granja Viana)
12. Regiane Silva (Mordomo 
Imóveis) e Mariana 
Oliveira (Consult)
13. Francisco Bernabeu 
Guirado, do Insanus
14. Fernando Jão, Secretário de 
Indústria e Comércio de Cotia

Semi Joias), Soraya Infanti (Sabor do Alto 
- Bolo de Rolo), Vivian Cotrick (Designer 
de interiores), Patricia Pigozzi (Inspira 
DHO) e Cindy Krug Nawa (Agência 
e-nova) com os músicos da noite.
9. Camila Pinheiro (Clinica Unisorriso), 
Patrícia Pigozzi (Inspira DHO), Soraya 
Infanti (Sabor do Alto - Bolo de Rolo), 
Bruno Navas (Clinica MedViana), Micheli 
Marinho (Psicóloga), Marcos Pontes 
(LGP Consultoria Atuarial ), Carol 
Leopoldo (MarcAqui Brindes & Design) 
e Daniela Araújo (Casabemestar)
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Márcio Fachinetti, badalado 
babalorixá e empresário, 
comemorou o aniversário do filho 
na sua mansão na Granja Viana. 

A sommelier Paula Porciuncula 
foi convidada pela empresa Mu. 
De, especializada em eventos 
sensoriais, para palestrar e 
conduzir uma degustação de 
vinhos na Patagônia Argentina 
para 220 colaboradores da 
multinacional alemã, Merz. O 
evento ocorreu no Hotel Llao 
Llao, localizado aos pés da 
Cordilheira dos Andes e foi 
um sucesso. E por aqui, na 
Granja Viana, ela ministrou 
em agosto um workshop de 
vinhos com harmonização, 
durante o encontro mensal da 
Confraria das Granjeiras, na 
Casa da Chef Flavia Grecco.

A Galeria Detalhe, no Jardins, 
apresentou a exposição de arte 
coletiva intitulada ParalELAS. A mostra, 
que teve curadoria da nossa colunista 
Milenna Saraiva, reuniu obras de seis 
artistas emergentes, cujas narrativas 
únicas trazem suas perspectivas e 
expressões diversas, geradas pela 
potência do cerne femininos. 

Maria Goreti Camarano, advogada 
criminalista, presidente do Conselho de 
Segurança da Granja Viana – Conseg 
e também presidente da Comissão de 
Segurança Pública da OAB Cotia, tomou 
posse como presidente do Rotary Club 
de Cotia - Granja Viana. Na foto, com o 
casal de Governadores do Distrito 4563 
do Rotary International, Joaquim Flávio 
de Moraes Filho e Pérsia, durante a 
festiva na Churrascaria Gramado Grill. 

1. Os 6 anos de Cauê foram comemorados 
com festa temática de Harry Potter
2. O anfitrião Márcio de Iansã (na 
direita) é considerado o “pai de santo” 
top 5 do Brasil, queridinho dos mais 
influentes, e sua casa de Candomblé 
e Centro Cultural Africano é uma das 
maiores da América Latina. Ao lado, do 
seu filho e do seu companheiro Luiz.
3. Amigos prestigiaram o evento

1

3

2



Gente Nossa

#linacircuito #circuitocotidiano #marcossanacircuito #cronicasdacircuito #nossagente #gentenossa

Cotidiano

MARCOS SÁ é consultor de 

mídia impressa, com especia-

lização em jornais, na Uni-

versidade de Stanford, na Ca-

lifórnia, EUA. Atualmente, 

é  diretor de Novos Negócios 

do grupo RAC de Campinas.

POR UM BRASIL 
MELHOR 

MARCOS SÁ ESCREVE SOBRE AS 
ELEIÇÕES

ESTÁ CHEGANDO A HORA! Nunca uma eleição 
foi tão importante e se tornou tão partici-
pativa e comentada pelos brasileiros. As 
redes sociais disseminaram e turbinaram os 
debates e, hoje, a maioria da população sabe 
de cor o nome e sobrenome de ministros, o 
significado de siglas antes desconhecidas, 
como STF, TSE, TRE e entende a importância 
de se discutir ideias, votar e obter apura-
ções em que possamos confiar. Dizem que 
mais gente sabe o nome dos onze ministros 
do supremo, do que dos onze titulares da 
seleção canarinho. Acredito. A eleição para 
presidente está polarizada e os principais 
candidatos são velhos conhecidos nossos. 
Teremos eleições para presidente e também 
para governadores, senadores e deputados 
estaduais e federais. Aí que começa o perigo.  

Você se lembra em quais deputados votou 
na última eleição? E senadores? Certamente 
para presidente a maioria se lembrará, 
mas teremos várias novas escolhas pela 
frente. Sabemos que, no atual sistema de 
governo vigente no país, o presidente e os 
governadores, não governam sozinhos. 
Precisam do apoio dos deputados e sena-
dores. Teremos a oportunidade de eleger 
candidatos que podem fazer a diferença 
para melhor ao Brasil. É muito importante 
conhecer profundamente os candidatos 
em que iremos votar. Saber do passado de 
cada um. Puxar a capivara, os antecedentes 
criminais, as condenações, a ficha limpa 
ou suja, os prontuários e processos de que 
são acusados. Quanto mais soubermos do 
histórico, melhor para nossa escolha. Do 
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candidato à presidência ao deputado esta-
dual é importante conhecermos o passado 
do candidato, para acertarmos no futuro 
no qual ele governará. Candidatos envolvi-
dos em corrupção, esquemas, escândalos, 
propinas ou em associação com entidades 
suspeitas devem ser riscados para sempre da 
vida pública. Conhecer as propostas, saber 
o que pensam, quais bandeiras defendem, 
em que espectro ideológico se encaixam, 
seus planos de governo, a qual partido o 
candidato pertence e quais foram as reali-
zações ou delitos cometidos pelo partido, 
é um bom começo. Serão 513 deputados 
federais, 94 deputados estaduais em São 
Paulo, 81 senadores, 27 governadores e 
seus vices e um presidente da República 
mais o vice-presidente. Você e eu votaremos 
em um deputado federal e outro estadual, 
um governador, um senador e para presi-
dente da República. Olha que responsa!  Se 
escolhermos bem, teremos chances de ver 
um Brasil melhor para todos. Ou ficaremos 
na bronca pelos próximos quatro anos. No 
nosso complicado sistema de eleição para 
deputados nem sempre o deputado mais 

votado é o eleito. “Nas eleições majoritárias, 
o candidato eleito é aquele que tem mais 
votos. É assim para eleger o presidente 
da República, senadores, governadores e 
prefeitos. Para eleger deputados federais, 
estaduais e vereadores, o sistema é propor-
cional, e descobrir quem foi eleito envolve 
um cálculo um pouco mais complexo. Para 
entender, é preciso saber que, nesse tipo de 
eleição, o voto que você dá para candidatos 
conta também como voto no partido. Fonte: 
Agência Câmara de Notícias”. De fato, o 
Brasil não é para amadores. Quem acaba 
elegendo deputados inexpressivos, que não 
tiveram votos suficientes para se eleger, são 

os candidatos puxadores de votos. As tais 
“celebridades” que só entram na disputa 
para dar mais cadeiras ao partido. E eleger 
nulidades, já que os menos votados entram 
de carona puxados pelo partido que recebe 
os votos da “celebridade”. Portanto, pense 
bem, antes de dar seu voto ao candidato 
“celebridade”, você pode estar elegendo por 
tabela um poste, que vai ocupar a vaga de um 
candidato mais votado e melhor preparado. 
Pense bem, busque informações confiáveis, 
não acredite em tudo que ouve, votar com 
consciência é a única chance de termos um 
Brasil melhor.

Do candidato à presidência ao 
deputado estadual é importante 

conhecermos o passado do 
candidato, para acertarmos no 

futuro no qual ele governará.



EDUCAÇÃO

É NECESSÁRIO INOVAR PARA educar. Essa foi a reflexão que norteou o livro Implantação de 
inovações curriculares na escola: a perspectiva da gestão, resultado da tese de mestrado da di-
retora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, lançado em março de 2020. Mesmo antes 
do mundo virar de cabeça para baixo, a educadora já propunha uma análise sobre o contexto 
da escola, seu papel na sociedade como agente civilizatório e a necessidade de encontrar novos 
caminhos para atender às demandas da contemporaneidade. Agora, mais do que nunca, isso se 
faz necessário. Estamos diante, então, de um recomeço ou reinício da escola? 

A pergunta é complexa. Nossa entrevistada defende a criação de um novo pacto pedagógico 
entre educadores, alunos e familiares, estabelecendo ajustes que dialoguem com as necessidades 
e, ao mesmo tempo, promovam uma consciência coletiva. “O que faz sentido é utilizarmos as 
aprendizagens desse momento tão difícil e complexo para redesenharmos, reconstruirmos e 
desconstruirmos as nossas práticas para que possamos dar conta desse novo momento”, opina.

Assim como ela, Cezar Sena também é diretor escolar, mas da rede pública estadual em 

RECOMEÇO OU REINÍCIO?

RR
MOVIMENTO DOS RS

REINVENTAR

REPENSAR

REFAZER

RESSIGNIFICAR

RECONSTRUIR

REMODELAR

CONSTRUÇÃO DA

COLETIVIDADE

Vargem Grande Paulista, e acaba 
de lançar um livro com título bem 
sugestivo: Reflexões sobre a educação 
no contexto da pandemia. Uma das 
conclusões a que chegou é que a 
pandemia deixou marcas profundas 
no processo educacional e revelou 
as fragilidades e desigualdades do 
sistema. E, sobretudo, evidenciou 
a importância do trabalho coletivo. 
Para ele, “não faz mais sentido a escola 
insistir em reproduzir atitudes e es-
tratégias desconectadas da realidade”. 

Muito são os desafios adiante...

Dúvidas, mudanças, pro-
jeções, replanejamen-
tos e densas reflexões. 

Após dois anos de restrições, 
a volta das atividades presen-
ciais trouxe um novo cenário 
e diferentes desafios para o 
cotidiano escolar. Educadores 
articulam possíveis caminhos 
para um contexto pós-pande-
mia, repensando a utilização 
de tecnologias, metodologias 
pedagógicas, relações socioe-
mocionais, aproximações entre 
escola e família e, sobretudo, a 
construção de pautas coletivas. 
Esse texto traz reflexões de 
educadores e instituições de 
ensino da região sobre este novo 
momento, propondo estratégias 
para pensarmos e construirmos 
um espaço educacional que 
seja possível de ser trilhado por 
todos que compõem a escola, 
tornando-a singular e potente. 
Conversamos com dois especia-
listas - os diretores Esther Carva-
lho e Cezar Sena - que falam da 
importância de traçarmos novas 
estratégias e reiteram que uma 
coisa é certa: os mecanismos, 
as dinâmicas e as relações de 
antes não existem mais.
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OS PILARES DA EDUCAÇÃO DA UNESCO foram ela-

borados em 1999 por Jacques Delors, professor 

político e econômico francês. Publicado no relatório 

Educação: um tesouro a descobrir, eles definem os 

aprendizados considerados essenciais para que as 

crianças se desenvolvam cognitivamente e social-

mente. Seguindo os 4 pilares, os alunos recebem uma 

formação completa. Ou seja, não somente se prepa-

ram para o mercado de trabalho, mas também para 

viver em sociedade e se tornarem cidadãos mais 

justos, empáticos e preparados para lidar com 

adversidades.

De uma hora para outra, os alunos se viram dentro do ensino remoto. Dois 
anos depois e duas séries à frente, retornaram para o modelo totalmente pre-
sencial, sem o desenvolvimento esperado de antes e com impactos comporta-
mentais e psicossociais. “Recebemos um aluno menos maduro, com a ausência 
de algumas rotinas de aprendizado e organização. Além disso, percebemos uma 
perspectiva mais individualista, uma consciência coletiva mais frágil entre os 
jovens. Esse cenário impactou também o professor, que ficou mais ansioso e 
preocupado. Rotinas e aspectos disciplinares foram dificultados, com jovens 
que se adaptaram individualmente às próprias realidades e que, agora, afetam 
a dinâmica das turmas como um todo”, enumera Esther.

Os desafios se concentram agora em recompor os processos de ensino e de 
aprendizagem. E vão além. “Não é especificamente retomar o aprendizado, 
mas retomar as quatro aprendizagens que constituem a formação desse jovem, 
baseadas nos pilares da UNESCO, que são aprender a conhecer; aprender a 
conviver; aprender a aprender; e aprender a ser, que envolve saúde mental, 
expectativas, projeto de vida e se entender como parte desse novo coletivo”, 
completa. 

Cezar acrescenta à fala da educadora a necessidade de se discutir as questões 
socioemocionais em âmbito escolar. “Alunos e profissionais da educação estão 
emocionalmente abalados e estressados, com dificuldades de gerenciar suas 
emoções e sentimentos. O aumento da violência nas escolas, tanto físicas quan-
to verbais, e o bullying estão se tornando grandes problemas para as equipes 
escolares. Por isso, necessitamos com urgência de apoio emocional efetivo, 
como política pública, para toda comunidade escolar, o que infelizmente ainda 
não está acontecendo de modo sistemático”, lamenta. 

Afinal, a formação de um cidadão sempre foi a essência da escola. “Nós 
queremos formar pessoas plenas, que encontrem o seu potencial e se desafiem 
cada vez mais”, resume Esther.

DESAFIOS

Foi desenvolvido na década de 1960 pelo psicó-
logo norte-americano Marshall Rosenberg, autor 
do livro Comunicação Não-Violenta: Técnicas 
para aprimorar relacionamentos pessoais e pro-
fissionais, para ajudar as pessoas a reformularem 
a maneira pela qual se expressam e ouvem os 
outros. “Eu não posso controlar o que vem do 
outro, mas a CNV nos ensina que eu posso con-
trolar o que sai de mim quando eu recebo o que 
vem do outro”, explica a advogada e mediadora 
de conflitos Daniele Christofari Alonso. Como 
pesquisadora da área, ela defende o que chama 
de alfabetização emocional dentro das escolas 
para ajudar os jovens a “expressar-se com ho-
nestidade e receber a comunicação do outro com 
empatia”. Principalmente, depois deste período 
em que as relações ficaram prejudicadas. Na 
região, ela iniciou um trabalho voluntário na EE 
Valêncio Soares Rodrigues, em Vargem Grande 
Paulista, abordando técnicas da CNV – Comuni-
cação Não-Violenta como estratégias de gestão 
de conflitos por meio dos círculos restaurativos. 
O trabalho ainda está no começo, mas já apre-
sentou resultados bem positivos. 
• Desenvolve a sensibilidade;
• Ajuda a resolver as brigas entre os 

estudantes e a manter a ordem, sem 
agressividades;

• Harmonia na reunião com os colegas;
• Evita técnicas punitivas;
• Promove a educação afetiva;
• Muda a imagem de professor autoritário;
• Promove a aproximação com os 

estudantes;
• Deixa o ambiente escolar mais agradável.

 CANAL CIRCUITO
Em entrevista à nossa equipe, a advogada fala sobre a CNV -  
Comunicação Não-Violenta e como esta técnica pode 
auxiliar na educação, trazendo questões socioemocionais 
para dentro do âmbito escolar. Ouça o nosso podcast, onde 
ela detalha ainda o trabalho que vem sendo desenvolvido 
na escola estadual
revistacircuito.com/
comunicacao-nao-violenta-na-educacao/

O CONCEITO DE CNV
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NOVO COLETIVO ESCOLAR
Esther define este momento como um novo coletivo 

escolar: “é um lugar onde se estabelece, constrói e 
refina a consciência coletiva de que sou um indivíduo 
parte de um todo e, portanto, tenho que respeitar e 
lidar não só com as minhas necessidades, mas desse 
todo também. Certamente, esse coletivo transforma o 
jovem em uma pessoa ética, solidária e competente”.

Sabemos que o trabalho coletivo na escola não é 
tarefa fácil. Por ser um espaço múltiplo e diverso, 
o desafio é ouvir todas essas vozes sem silenciar 
nenhuma delas, fortalecer as ações, debater e refletir 
acerca dos processos que garantem os direitos de 
desenvolvimento, permanência e aprendizagem de 
todos. Por onde começar? Os educadores são unânimes 
em afirmar: estabelecendo acordos entre diferentes 
opiniões em um grupo formado por diferentes pes-
soas, com diferentes histórias e perspectivas, em um 
espaço colaborativo.

O MODELO TRADICIONAL DE SALA DE AULA, COM CARTEIRAS 
SEPARADAS POR FILAS E O PROFESSOR À FRENTE DE UMA 
LOUSA, NÃO FAVORECE O DINAMISMO NECESSÁRIO PARA A 
EDUCAÇÃO 4.0. O QUE O FUTURO NOS RESERVA? 
A educação 4.0 traz muito fortemente a convergência de tecnologias, 
o uso de dispositivos e plataformas, impressão 3D, inteligência artificial, 
automação, sistemas robotizados, entre outros. Tudo isso transforma 
o modo como pensamos, nos comportamos e absorvemos o conheci-
mento. Em um futuro próximo, instituições de ensino se organizarão 
de forma a responder à nova configuração da educação 4.0 com am-
bientes que contemplem e estimulem a autonomia, a criatividade, a 
solidariedade, a pesquisa, a resolução de problemas, a cultura maker, 
entre outras habilidades, a fim de tornar os estudantes protagonistas 
da construção de seu conhecimento. Com foco nesse cenário, educa-
dores, com conhecimento teórico tecnológico, atuarão como 
mediadores. 

SUELY NERCESSIAN CORRADINI, DIRETORA PEDAGÓGICA DO COLÉGIO VITAL BRAZIL

SEGUNDO A DEFINIÇÃO DO 
DICIONÁRIO MICHAELIS COLETIVO 
PODE SIGNIFICAR ALGO:

1. QUE ABRANGE MUITAS COISAS OU 
PESSOAS.

2. QUE REFERE OU PERTENCENTE A MUITAS 
COISAS OU PESSOAS.

3. QUE É INTRÍNSECO À NATUREZA DE UM 
GRUPO; QUE É INERENTE OU PERTENCE A 
UM POVO, UMA CLASSE ETC.

 CANAL CIRCUITO
Leia as entrevistas completas com os 
educadores Esther Carvalho e Cezar Sena
revistacircuito.com/foco-na-
presencialidade-novos-caminhos-para-
a-educacao-e-o-educador-em-2022/

revistacircuito.com/educador-
propoe-reflexoes-sobre-a-educacao-
no-contexto-da-pandemia/

INQUIETOS E ANSIOSOS, 
COMPORTAMENTO DE 
ALUNOS EM SALA DE 
AULA É DESAFIO. COMO 
O LIDAR COM ISSO?
Ficamos, praticamente, dois 
anos em um canto com pouca 
ou nenhuma luz do sol. A ilumi-
nação por led de um monitor 
ofuscou o prisma de cores que 
a presencialidade nos permite. 
A interação, quando havia, da-
va-se por uma mão virtualmen-
te levantada, uma frase no chat 
e, quando muito, um microfone 
aberto. A escola, espaço das 
relações interpessoais e da 
convivência coletiva, estava 
vazia, esperando o retorno salutar do movimento e 
o som vivaz das pessoas. No retorno, encontramos 
uma escola que não reconhecemos, pois não somos 
mais os mesmos. Como não ter alunos inquietos e 
ansiosos? É necessário que haja escuta, retomada 
dos combinados da rotina, ações diferentes para 
esta nova convivência. Assim, no Colégio Rio Branco, 
trouxemos para alunos e famílias, um novo pacto 
pedagógico, que traz aspectos importantes, como 
a presença efetiva, o desenvolvimento do foco aten-
cional dos alunos, a desconexão para a conexão. 
Estabelecer o diálogo, olhar atentamente, escutar 
ativamente, compartilhar as expectativas, demons-
trar segurança e, ao mesmo tempo, flexibilizar se 
fez necessário nesta nova escola, que nos apresen-
tou novos desafios, mas que se mantém pulsante 
e repleta de oportunidades.

CLAUDIA XAVIER, DIRETORA DA UNIDADE GRANJA VIANNA 
DO COLÉGIO RIO BRANCO

ALÉM DO ESPAÇO FÍSICO E DOS  EQUIPAMENTOS 
TECNOLÓGICOS, TALVEZ A MAIOR MUDANÇA SEJA NA 
ABORDAGEM DO ENSINO. E, MAIS DO QUE NUNCA, O 
PAPEL DO EDUCADOR É FUNDAMENTAL. CONCORDA?
A ação docente possui uma importância fundamental na estrutura 
de uma sociedade. Os educadores, através dela, formam e influen-
ciam sujeitos co-participantes desta prática. Neste mundo contem-
porâneo, cada vez mais, percebemos que a educação se dá em di-
ferentes territórios e que o processo de aprender não é mais estático 
e imutável/rígido. Convivemos com o crescimento e o desenvolvi-
mento de uma sociedade em rede, pulsante e viva, refletida nas 
ações de nossos alunos. Sendo assim, ser educador pressupõe ter, 
além da incessante busca pelo conhecimento, a inquietação de au-
mentar sua capacidade de inovar, de ousar e de dar mais sentido e 
contexto a sua ação educativa.

ANA BEATRIZ ASSALI, COORDENADORA DOS 8º E 9º ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO GIUSTO ZONZINI



23

Sabemos que o mundo inteiro está conectado. 
Toda ação deve ser pensada no coletivo, e não indi-
vidualmente. Com a educação, não seria diferente. 
“O processo educacional é um processo coletivo. 
Ninguém aprende sozinho, sempre necessitamos 
do outro como mediador da aprendizagem. As novas 
pesquisas educacionais apontam para a aprendizagem 
coletiva, colaborativa”, ressalta Cezar. Ele faz uma 
analogia com os esportes: “a escola não é um jogo 
de xadrez (com estratégias individuais de deixar o 
opositor sem saída), mas sim uma partida de esporte 
coletivo, onde cada atleta tem seu papel, passando a 
bola, dando passes, evidenciando ora um, ora outro. 
Menos competição e mais colaboração”.

AS NOVAS PESQUISAS EDUCACIONAIS APONTAM 
PARA A APRENDIZAGEM COLABORATIVA. 
COMO TRABALHAR ESSE NOVO COLETIVO ESCOLAR?
A aprendizagem colaborativa possibilita o desenvolvimento de 
habilidades muito importantes para a vida adulta, como criativi-
dade, liderança, capacidade de argumentação, resiliência e fle-
xibilidade. No entanto, para que o trabalho seja efetivo, não basta 
propor que a tarefa seja desenvolvida em grupo, é necessário que 
o educador planeje a atividade cuidadosamente. É importante 
estabelecer estratégias que desenvolvam as habilidades relacio-
nadas à organização e o estabelecimento de normas mínimas de 
conduta,  à orientação dos esforços para a realização das tarefas 
e à manutenção de relações voltadas à eficácia de trabalho, à 
facilitação dos processos psíquicos para propiciar o uso de es-
tratégias superiores de raciocínio, bem como o domínio e a re-
tenção dos conteúdos; e, por fim,  à fomentação de conflitos 
sociocognitivos que auxiliem no aprofundamento da reflexão.  
A formação de agrupamentos diversos (duplas, trios, aulas dia-
logadas com toda a turma), propostas de monitoria entre pares 
(peer instruction) são algumas estratégias que também possibilitam 
a aprendizagem colaborativa. No limite, a cultura de colaboração 
-  a ajuda recíproca, o apoio mútuo, o incentivo dos esforços para 
que todos os membros do grupo aprendam, o intercâmbio de 
opiniões, estratégias e recursos e a confiança mútua - 
deve permear todos os momentos do trabalho pedagógico, mesmo 
aqueles em que não há uma proposta de “produção em grupo”.

GISELLE MARIA MAGNOSSÃO V. DE CARVALHO, DIRETORA PEDAGÓGICA DO 
COLÉGIO ALBERT SABIN

APESAR DO ESTUDANTE GANHAR PROTAGONISMO E 
AUTONOMIA, O PROFESSOR NÃO PERDE SUA IMPORTÂNCIA. 
QUAL É O PAPEL DELE NO CENÁRIO ATUAL?
Professores e estudantes convivem no mesmo ambiente com 
papéis que se estabelecem na interdependência de ações: apren-
der e ensinar mutuamente. Tal processo de aprendizagem se dá 
pela relação entre ambos. Na experiência escolar do “novo Ensino 
Médio”, as aprendizagens se alicerçam nas trocas de conheci-
mentos embasadas nos conceitos pedagógicos trazidos pelos 
professores alinhados aos desejos de aprendizagens dos estu-
dantes. O protagonismo se faz aí, pela curiosidade e pelo desejo 
de aprendizagem. E é professor quem medeia a relação expondo, 
para tanto, a sua função de ser, que é cada vez mais fundamental 
no processo da formação social. No protagonismo dos estudantes, 
cabe ao professor se colocar como referência de valores, condutas 
e conhecimentos, na direção dos seus anseios e da sociedade. 

MARCIO MACARINI, ORIENTADOR EDUCACIONAL DA ESCOLA GRANJA VIANNA

MENOS COMPETIÇÃO E 
MAIS COLABORAÇÃO
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O FUTURO JÁ COMEÇOU E NOS EXIGE UMA ABERTURA MUITO 
GRANDE PARA A INOVAÇÃO E A MUDANÇA. ESTAMOS TODOS 
CONVIDADOS A INAUGURAR UMA NOVA ERA. O QUE SERÁ DA 
EDUCAÇÃO DAQUI EM DIANTE?
Muitos especialistas em educação concordam que a pandemia 
fez com que um processo que levaria ainda mais de 10 anos en-
trasse definitivamente na rotina de aprendizagem -  a tecnologia! 
Ela veio para ficar e nunca mais sair, pois quando o EAD começou 
a fazer parte da rotina dos estudantes e docentes, a curva de 
aprendizagem foi acelerada, e as tecnologias educacionais, apri-
moradas, já que foi possível testar diferentes ferramentas: desde 
como acessar os estudantes e engajar para promover aprendi-
zagem a eles até como medir sua eficiência e eficácia na prática 
escolar. No entanto, não podemos deixar de apontar a fragilidade 
do nosso país quanto a este tema, já que o acesso às redes de 
internet não é feito de forma equitativa. Não dá para falar em 
inovação e mudança sem citar a precariedade e a vulnerabilidade 
que ainda vivemos no tocante à educação. Pauta essa que inquieta 
e mobiliza pesquisadores da área, tendo em vista que a educação 
brasileira ainda desponta nos rankings negativamente, como o 
PISA (exame internacional). Porém, é importante ressaltar que 
estudos como a neurociência têm ajudado muito, assim como 
pesquisas sobre soft skills. O desafio será não colocar estes es-
tudos profundos e necessários na prateleira do “modismo”, mas 
sim na entrada assertiva de pesquisas acadêmicas e da ciência 
como balizadores de decisões na educação básica. Isso sim será 
inovação e uma grande mudança!

CLAUDIA SIQUEIRA, DIRETORA DO COLÉGIO SIDARTA

HOJE, O MODELO EDUCACIONAL VIGENTE PRECISA LEVAR 
EM CONTA OS MODOS COMO AS PESSOAS APRENDEM. SE OS 
CONTEÚDOS NECESSITAM FAZER SENTIDO PARA OS 
ESTUDANTES, QUE MUDANÇAS PRECISAM SER 
IMPLEMENTADAS?
O mundo está conectado e as informações percorrem de forma 
absurdamente rápida pela internet. Em função dessa conectivi-
dade e universo on-line, a escola tem se inserido cada vez mais 
em metodologias digitais, para que possa utilizar a tecnologia 
como facilitadora da aprendizagem escolar. Para fazer sentido 
e transformar os alunos em espectadores ativos interessados 
nas aulas, a tecnologia inovou a forma de aprendizagem, tornando 
possível o desejo do aluno em aprender ao se aproximar de seu 
universo de interesse. Pensando nessa nova realidade, utilizamos 
uma plataforma educacional linkada à metodologia de ensino, 
que oferece recursos digitais como: aulas gravadas; vídeos in-
terativos; jogos pedagógicos; recursos que se aproximam à 
realidade e interesse dos alunos, tornando a aprendizagem 
possível.

CÍNTIA LANG, COORDENADORA PEDAGÓGICA DO COLÉGIO DESAFIO

A EDUCAÇÃO INFANTIL TALVEZ SIDO A MAIS IMPACTADA 
NOS ÚLTIMOS TEMPOS, POIS AS ATIVIDADES LÚDICAS E 
EM GRUPO ERAM DOMINANTES NAS SALAS DE AULA ATÉ 
O INÍCIO DA PANDEMIA. COMO ENCONTRAR A MEDIDA 
CORRETA PARA MANTER UM AMBIENTE ACOLHEDOR E 
COM APRENDIZADO COGNITIVO INTEGRADO?
As escolas de educação infantil estão em busca de um am-
biente que visa recuperar o tempo perdido durante a pandemia. 
É preciso que entendam que os conteúdos pedagógicos foram 
dos prejuízos, o menor, se faz necessário o entendimento que 
nessa faixa etária a primeira porta para o aprender é o brincar, 
e as crianças aprendem melhor em pares, ou seja, interagindo 
com outras crianças. É preciso que busquem ambientes sau-
dáveis e acolhedores, tirando o medo e a insegurança de 
crianças e responsáveis, pois quando conseguirmos que 
nossos alunos voltem a brincar e interagir como antes, o pre-
juízo pedagógico será muito mais fácil de sanarmos.

SANDRA CRISTINA MIRISOLA PIRES, DIRETORA ADMINISTRATIVA DA 
ESCOLA DOCE GERAÇÃO

Sim, é um novo momento - nunca jamais visto, diga-se de 
passagem - e que precisa ser compreendido para ser vivido 
de maneira plena e cheia de aprendizagens como ele pode 
ser. Não há fórmula mágica, nem métodos prontos. “Estamos 
trabalhando com os professores a ideia de compreender esse 
novo coletivo e atuar numa perspectiva nova e investigativa 
para termos claro que aquele aluno esperado não está mais lá. 
Como nós vamos trabalhar os conteúdos essenciais e as rotinas 
de maneira menos angustiante? E com os alunos também, 
estamos trabalhando a tomada de consciência da parte que 
lhes cabem, para que seja feito um novo pacto e que possam 
realmente ter uma nova dinâmica de sala de aula. Fizemos 
também essa reflexão com os pais para que compreendam tam-
bém melhor essas necessidades”, revela Esther. Neste cenário, 
professores e alunos serão desafiados a estimular a solução de 
problemas complexos de forma compartilhada e cooperativa. 
E os modelos pedagógicos vão, necessariamente, incluir o 
desenvolvimento das competências humanas de cooperação, 
adaptação e comunicação.

COLETIVO NÃO ESTÁ DADO, 
MAS SE DESENVOLVE
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O modelo educacional precisa 
levar em conta o modo como as pesso-
as aprendem. Os conteúdos necessi-
tam fazer sentido e as práticas devem 
ser contextualizadas. É isso que Cezar, 
e outros educadores, defendem. “Não 
adianta querer impor nosso modelo 
antigo, acreditando ser o melhor. Foi 
melhor naquele contexto, isso não 
significa que será positivo para esta 
nova geração. Insistir nessa teoria é 
como querer abrir um disquete num 
aparelho de smartphone, impossí-
vel, são tecnologias incompatíveis”, 
compara. 

Além do espaço físico e dos equi-
pamentos tecnológicos, talvez a maior 
mudança esteja na abordagem do 
ensino. E, mais do que nunca, o papel 
do educador é fundamental. Dele é es-
perado, principalmente, que instigue 
as descobertas dos alunos. Ele deixa 
de ser um repassador de conteúdo 
para ser um grande orientador.

Assim, é verdadeira a frase do 
filósofo Fernando Becker: a apren-
dizagem deve estar no centro das 
preocupações da escola, não o ensino; 
pois o ensino só tem sentido se lograr 
aprendizagem.

MUITAS FORMAS 
DE APRENDER

NOVOS RUMOS
Em resumo, seja qual for o rumo 

que a educação tomará daqui em 
diante, o primeiro passo é a presen-
cialidade - e é ela que levará para a 
coletividade. Significa, nas palavras 
dos educadores, desconectar-se para 
conectar-se, buscar aprendizagens 
essenciais, aproveitar melhor o 
tempo didático e estabelecer uma 
nova consciência coletiva. Estamos 
todos convidados a inaugurar uma 
nova era, de inovação e mudança, 
utilizando novas formas de ensinar 
e aprender e verificando formas 
mais produtivas de realizá-las. O 
mundo pós-pandemia e a educação 
sintonizada com os novos desafios 
chegaram para preparar os jovens 
para a vida como ela é: inovadora, 
conectada, desafiante e, acima de 
tudo, compartilhada.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO ESCOLAR E PRESENÇA FÍSICA PARA O 
APRENDIZADO? 
A escola é a porta de entrada na sociedade. No ambiente escolar, as regras e acordos pre-
cisam levar em conta um todo muito mais amplo do que a família e, assim, exercícios demo-
cráticos são praticados constantemente. O desenvolvimento das competências – importante 
capacidade de mobilização de recursos-, só se constrói na relação com o outro, sendo a 
escola o local desse encontro. Estar presente fisicamente é imprescindível, especialmente 
na infância, pois o aprendizado se constrói pela exploração e investigação e, quando todos 
os sentidos estão envolvidos no processo, essa aprendizagem se torna relevante. Um am-
biente planejado e atraente tem o poder de oferecer mudanças, promover escolhas e encontros 
e um enorme potencial para estimular a aprendizagem social, cognitiva e emocional. 

GABRIELA LOURENÇO, ASSESSORA DA ESCOLA SEMENTES DO ALECRIM

NO NOVO CENÁRIO, PROFESSORES E ALUNOS SÃO DESAFIADOS A ESTIMULAR A 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS DE FORMA COMPARTILHADA E COOPERATIVA. 
OS MODELOS PEDAGÓGICOS VÃO, NECESSARIAMENTE, INCLUIR O 
DESENVOLVIMENTO DESSAS COMPETÊNCIAS?
Acredito que a educação tem evoluído de maneira positiva ano após ano. Os modelos pe-
dagógicos bem aplicados têm condições reais de acompanhar a evolução do discente. O 
trabalho direção - coordenação - docente precisa ser atualizado para que o aluno tenha 
sempre o melhor daquilo que é proposto. Não existe educação sem processos e acompanhar 
as novas metodologias são essenciais para o sucesso. A pandemia veio para reforçar que, 
sem mudança, não se chegará a lugar algum. Aqueles projetos antes parados, tomam formas 
lindas para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça e atinja todas as diferentes 
mentes pensantes.

DENIS FRANCESCHINELLI, DIRETOR-ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO SAMARAH

A ESCOLA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
PRECISAM SER INCLUSIVAS, DEVENDO LEVAR 
EM CONTA AS REAIS NECESSIDADES DOS 
ALUNOS. COMO CONTEXTUALIZÁ-LAS E 
CONSIDERAR OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM 
DE CADA ALUNO?
As reflexões deste período tiveram grande reper-
cussão nas formações de professores, como por 
exemplo, a confirmação de processos que já exis-
tiam, como a abordagem baseada em projetos. Este 
trabalho evidencia a inovação às práticas da sala 
de aula, sobretudo às inclusivas para que possam 
contribuir com o desenvolvimento e adaptação das 
crianças, levando em conta que a aprendizagem é 
única e diferente para cada ser humano. Assim, um 
ensino significativo propõe um percurso metodo-
lógico com ênfase no propósito. Para os alunos, uma 
proposta baseada em projetos, pois permite que 
desenvolvam habilidades, criem ideias a partir de 
seus interesses em um ambiente lúdico e colabo-
rativo. Para o docente, um processo metodológico 
que o oriente ajudando na revisão de suas ações, 
provocando mudanças em favor de projetar novos 
caminhos, organizar o cotidiano e contribuindo para 
a orientação de diferentes olhares em relação aos 
percursos das crianças.

MARIA JÚLIA DE OLIVEIRA DIAS, COORDENADORA 
PEDAGÓGICA DA ESCOLA BOSQUE DAS LETRAS
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Ao longo da Educação Infantil, os alunos têm a oportunida-

de de integrar inúmeras vivências planejadas que ampliam as 
habilidades de expressão, movimentação e investigação. Os 
educadores acolhem e educam com escuta ativa nessa fase tão 
importante do desenvolvimento.

Os ambientes são voltados às necessidades das crianças, 
com espaços exclusivos para a Educação Infantil e 1º ano do 
Ensino Fundamental, e as salas de aulas são flexíveis em sua 
organização para contemplar os diferentes objetivos das 
atividades.

PROGRAMA INTERNACIONAL RIO BRANCO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
• Aprendizado da segunda língua em situações lúdicas e 
cotidianas.
• International Early Years Curriculum (IEYC), em parceria 
com a Fieldwork Education. 
• Duas professoras bilíngues em classe.
• Período complementar: Integral com currículo 
internacional. 

 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Nas séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), o 

foco de trabalho é a adaptação dos alunos à rotina e às deman-
das escolares mais complexas. Um dos eixos deste trabalho 
consiste na construção do papel de estudante que enfatiza a 
necessidade de estudo e o compromisso com as tarefas de 
modo, cada vez mais, significativo.

PROGRAMA INTERNACIONAL RIO BRANCO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
• Experiências acadêmicas, pessoais e sociais, que favorecem 
a compreensão do mundo sob diferentes perspectivas.
• International Primary Curriculum (IPC), em parceria com a 
Fieldwork Education.
• As turmas do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental contam 
com duas professoras bilíngues em classe. Os alunos do 3º ao 
5º ano, no período regular, contam com mais aulas e atividades 
em inglês.
• Período complementar: Integral com currículo 
internacional. 

 

Colégio Rio Branco
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
Ao longo dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano), os alunos encontram desafios mais complexos pela 
necessidade da apropriação dos conhecimentos específicos de 
cada componente curricular, promovendo a ampliação de 
repertório.

PROGRAMA INTERNACIONAL RIO BRANCO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
• O currículo aborda temas de relevância global. 
•  International Primary Curriculum (IPC) e International 
Middle Years Curriculum  (IMYC), em parceria com a Fieldwork 
Education.
• Mais aulas e atividades em Inglês no período regular.
• Período complementar: Integral com currículo 
internacional, Middle School e High School (parceria com a 
Rosedale Global High School - Canadá).

 

ENSINO MÉDIO
A formação de jovens críticos e autônomos é parte do papel 

da escola, que deve acolher a diversidade de projetos de vida. 
Além da formação geral básica, os jovens participam dos 
Itinerários Formativos Integrados, que permitem o 
aprofundamento do repertório, estão sintonizados com 
temáticas contemporâneas e ampliam a visão de mundo. 

 
PROGRAMA INTERNACIONAL RIO BRANCO NO 
ENSINO MÉDIO
• Modelo de carga horária estendida em língua adicional, 
com aulas de Language Arts (aspectos textuais, linguísticos e 
comunicativos do idioma), além de aulas de outros 
componentes curriculares ministrados em inglês;
• Período complementar: High School e Eletivas 
Internacionais, em parceria com a Rosedale Global High School 
(Canadá).

mailto:atendimentogv%40crb.g12.br%20?subject=mail%20to
http://www.crb.g12.br
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É COMPLEXO DIZER QUE AGORA SOMOS UM 
COMPLEXO!
O que já era incrível, agora se tornou sensacional! Sempre 
quando pensavámos em nossa Escola, pensavámos em um 
espaço que pudesse oferecer diversas experiência: cognitivas, 
emocionais e investigativas. Por isso, buscamos um ambiente 
que estivesse de acordo com nosso Plano Pedagógico. Hoje 
nossa escola se torna um complexo, com mais de 2 mil metros 
de área verde, quadra poliesportiva, anfiteatro, salas amplas, 
piscina coberta e aquecida, pátio coberto, laboratórios de 
ciências, ateliê de artes, biblioteca, salas esportivas e tudo 
acompanhado de uma metodologia pedagógica que só o 
Pitangueiras sabe fazer.

 Todo nosso crescimento estrutural foi construído junto a 
nossa evolução pedagógica, pois acreditamos que mais que um 
espaço encantador, precisamos entregar uma educação sólida 
e atualizada. Nos últimos anos, nos capacitamos, nos 
atualizamos  e nos reinventamos  para que pudéssemos estar 

sempre no topo e o resultado dessas ações foi concretizado 
com nossas premiações nas 12 olimpíadas que participamos; 
no troféu Leão de Ouro - ANGLO; e na evolução de cada um dos 
nossos alunos e colaboradores. 

Somos referência em educação significativa! E assim 
seremos também no Ensino Médio, que já está com as 
inscrições abertas para 2023, com itinerários formativos, 
cursinho pré-vestibular, redação nota mil, projeto intensivo de 
aprendizagem, projeto de vida e muita aprendizagem 
presencial!

Acreditamos que cada criança é única, por isso acolhemos 
cada um com seus anseios e sonhos, ajudando-os a guiar seus 
caminhos com muita estimulação e presença familiar: aqui 
somos uma grande família! E por sermos uma família, 
gostamos de estar próximos. Estamos crescendo com a 
prioridade de conhecer todos nossos alunos e todos nossos 
pais, pois uma criança bem assistida, alcança grandes vôos. E 
no ensino médio não será diferente, estamos aqui criando um 
projeto de vida, onde cada aluno conseguirá saber suas 

Escola Pitangueiras
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vocações e objetivos, para que através das nossas orientações 
consiga cumprir. Tudo isso presencialmente, de mãos dadas 
com nossos educadores, olhando nos olhos e mostrando 
caminhos. 

Somos um complexo completo, dos primeiros passos a 
grandes vestibulares, todos os ciclos com seus cuidados únicos 
e específicos, com nossos educadores prontos para recebê-los.

Para nós, o cognitivo precisa de estimulação pedagógica e 
física, por isso nossa essência esportiva faz com que nosso 
ambiente seja ainda mais colaborativo e dinâmico. Durante o 
ano, o aluno entende o esporte com significado ao participar 
de torneios, festivais, olimpíadas e campeonatos!

Além de toda parte esportiva nosso integral conta com 
projetos pedagógicos alinhados aos conteúdos curriculares, 
fazendo com que o aluno potencialize ainda mais suas 
aprendizagens de sala. Com o apoio à lição de casa, o aluno 

aprende como ele aprende, gerando assim uma metacognição 
importante para toda vida escolar do aluno. 

Nossos professores estão sempre em capacitação e 
formação, tornando uma escola de aprendizagem para alunos 
e professores e mantendo assim sempre um currículo rico e 
recheado de aprendizagens significativas. O ensino de 
qualidade e uma aprendizagem efetiva é o foco das nossas 
aulas, só assim o saber acontece.

Poderíamos ficar laudas e laudas falando sobre nosso 
sonho Pitangueiras, mas mais que isso queremos que você 
venha aqui sonhar com a gente e fazer suas contribuições para 
que sejamos sempre referência no Educar. Venha SER 
Pitangueiras. 
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Colégio Albert Sabin 

Inaugurado em 1993, o Sabin tem uma 
visão humanista da educação, que 
valoriza o conhecimento e o espírito 
crítico, o respeito às diferenças, a 
convivência ética e a solidariedade.  
É uma visão que acredita no potencial de 
cada aluno desenvolver suas aptidões e 
interesses e definir seu caminho futuro, 
dados os estímulos certos. Vem daí a 
infraestrutura ampla e diversificada de 
equipamentos e atividades acadêmicas, 
esportivas e culturais que o Sabin traz 
como diferencial desde sua fundação. 

É essa infraestrutura, aliada ao 
compromisso com alguns eixos 
fundamentais, que dá sustentação ao 
posicionamento do Sabin de que ensinar 
é criar oportunidades. São quatro eixos: 

    EXCELÊNCIA ACADÊMICA
O Sabin se compromete a oferecer um 

ensino de qualidade, que dá ao aluno 

condições de acesso aos vestibulares 
mais concorridos. É uma formação 
acadêmica forte e diferenciada, que 
considera o ritmo e as necessidades de 
cada aluno e entende o aprendizado 
como a habilidade de recorrer 
criticamente aos conhecimentos para 
resolver situações-problema. Isso é criar 
oportunidades de avançar na escola, na 
universidade e na vida. 

    FLUÊNCIA EM SEGUNDO 
IDIOMA

 O domínio de inglês e espanhol –  
com proficiência em leitura, escrita, 
expressão oral e compreensão auditiva –  
é prioridade. O inglês é oferecido desde a 
Educação Infantil, e, a partir do 6° ano, as 
turmas são montadas pelo nível 
linguístico dos alunos, para que cada um 
avance no seu ritmo. Há, ainda, a opção de 
ensino bilíngue para o período integral. 

Isso é criar oportunidades de acesso à 
cultura e ao mercado de trabalho global.

    ESPORTES & CULTURA
 O Sabin entende o desenvolvimento 

físico, emocional e social como parte 
integral de uma formação de qualidade. 
São oferecidas 11 modalidades 
esportivas, além de aulas de coral, 
espanhol, novas tecnologias, oficina de 
arte, teatro, voluntariado e xadrez –  
tudo incluído na mensalidade. Isso é 
criar oportunidades de descobrir o 
mundo e de se descobrir.

    ENCANTAMENTO
É o resultado do alinhamento entre 

alunos, pais e escola em prol de uma 
mesma visão, construída com respeito e 
diálogo constante. Isso é criar 
oportunidades de evoluirmos juntos. 

4

3

2

1
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Dez anos de história dedicados a um  
ensino de qualidade, pautados pela 
valorização do estudo e da experiência 
escolar como os melhores meios de 
nossos alunos realizarem os seus 
sonhos. Foi assim que o Colégio Vital 
Brazil, inaugurado em 2012, construiu 
sua reputação como uma das melhores 
escolas de São Paulo, como comprovam 
os principais rankings do setor: 
• 87% de aprovação em universidades 
públicas. 
• Desde 2014 entre as 10 primeiras no 
Enem. 
• Currículo diversificado: convivência 
ética, letramento digital, xadrez, 
robótica, psicomotricidade.
 
        A PAIXÃO PELO 
   CONHECIMENTO É VITAL

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Nessa etapa, nosso programa busca a 

formação integral da criança por meio 
de propostas lúdicas que estimulam o 
convívio, a imaginação, a curiosidade e a 

investigação ativa do mundo, em todos 
os campos de experiência. 

FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
A força do ensino do Vital se manifesta 

não apenas na consolidação de habilida-
des cognitivas, como leitura, escrita e 
cálculo, mas também na promoção de 
aprendizados morais e socioemocionais, 
em linha com princípios éticos e compe-
tências essenciais na atualidade. 

FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 
O aprendizado extrapola a sala de 

aula e o currículo regular: ganham força 
metodologias ativas de aprendizagem, 
que valorizam a criatividade, o trabalho 
em grupo e a resolução de problemas; 
experimentos científicos em nossos 
laboratórios de Física, Química e 
Biologia; bem como projetos de inovação 
no Espaço Maker, um ambiente 
tecnologicamente equipado para os 
alunos se sentirem motivados a ousar e 
testar novas ideias na busca pelo 
conhecimento.

ENSINO MÉDIO 
Com carga horária estendida desde a 
origem, o Ensino Médio do Vital se 
tornou ainda mais diferenciado com o 
novo currículo que se divide entre a 
base nacional comum e os itinerários 
formativos. Sem abrir mão da 
preparação reforçada de todos os 
componentes para dar acesso aos 
vestibulares mais concorridos, nossos 
itinerários permitem aos alunos se 
aprofundarem em estudos do seu 
interesse a partir de disciplinas 
específicas e eletivas. 

INGLÊS 
O ensino de inglês do Vital Brazil 

acontece de forma contextualizada, com 
foco nas quatro habilidades 
comunicativas (oral, escrita, leitura e 
compreensão auditiva). As turmas são 
reduzidas desde o Pré I para fomentar a 
participação de todos e, a partir do 6° 
ano, são formadas pelo perfil e nível 
linguístico dos alunos.

Colégio Vital Brazil  
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Colégio Samarah

@colegiosamarah

do estudante, formando-o para ser uma 
pessoa reflexiva pronta para acompanhar 
as transformações sociais, fornecendo as 
ferramentas  necessárias para que sejam 
protagonistas de suas próprias escolhas e 
vivências.

Excelentes resultados de aprovações nos 
vestibulares mais concorridos do país, assim 
como no Enem. O Sistema Poliedro aprova 
mais de 10 mil estudantes todos os anos, nas 
mais diversas carreiras. Sem nunca perder a 
essência familiar, oferecemos um ensino de 
qualidade aliado à tecnologia, o apoio 
socioemocional e ferramentas destinadas a 
cada fase, para impulsionar os estudos. 
Tudo pensado com muita dedicação para 
que o aluno seja o principal autor da própria 
aprendizagem. Afinal, cada estudante 
aprende de um jeito e nós ensinamos e 
respeitamos a excelência de todos. 

São 30 anos de trajetória, 30 anos de 
amor incondicional e 30 anos escrevendo as 
melhores histórias!

E como vantagem especial, oferecemos 
atividades especiais já inclusas na 
mensalidade: 
• Educação Infantil: Inglês, Música, 
Educação Física, Ballet, Karatê , Rotina 
Socioemocional, Família e Escola, 
Comunidade em Ação. 
• Ensino Fundamental – Anos Iniciais: 
Inglês, Espanhol, Teatro, Rotina 
Socioemocional. Alunos do Ensino 
Fundamental – Anos Finais também 
contam com Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora e Orientação Vocacional  
preparatória para o novo Ensino Médio 
• Ensino Médio: Itinerários Formativos, 
Trilhas de Conhecimento e Escolha de 
Carreira, Redação -  Preparatório para  o 
ENEM, Simulados de Grandes 
Universidades, Carga Horária Estendida. 

COLÉGIO SAMARAH - EDUCAÇÃO 
QUE TRANSFORMA VIDAS!

Há mais de 30 anos, o Samarah é 
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 na 
tolerância que se assenta a vida. 
Em parceria com o Sistema 
Poliedro de Ensino, os nossos 
estudantes utilizam um material 
composto por Livros Integrados, 
Plataformas Digitais, participação 
nas Olimpíadas de Matemática 
Poliedro, rotinas para o Projeto 
Socioemocional, Redação Junior e 
Projeto de Arte e Cultura.  
O conteúdo é criteriosamente 
elaborado para cada fase da vida 
escolar, com uma sequência 
didática inigualável. Atividades 
propostas para desenvolver a 
autonomia e o pensamento crítico 
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CONECTADA COM O MUNDO 
Com 46 anos de história, 
preparamos nossos estudantes 
para atuar de forma ética, 
responsável e com habilidades 
alinhadas ao nosso tempo. O 
cidadão moderno precisa se 
comunicar com clareza, ter 
pensamento crítico e capacidade 
de empreender. Por isso, desde 
cedo, as diversas capacidades dos 
estudantes são valorizadas e 
desenvolvidas. 

PEDAGOGIA MODERNA
Os estudantes EGV são 

convidados a participar 
ativamente das aulas e assumir o 
protagonismo do processo de 
aprendizagem. Professores e 
estudantes trocam conhecimento, 
ampliam repertório, e propõem 
soluções para variados temas. 
Professores deixam a condição de 
transmissores dos saberes, para 
serem mediadores do 
conhecimento

DIFERENCIAIS

PERSONALIZAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM

Com o uso de diferentes recursos e 
estratégias pedagógicas, ao invés de 
trabalhar todos os estudantes da sala da 
mesma forma, atuamos para interferir de 
forma personalizada nos processos de 
aprendizagem de cada estudante. 

PROJECT BASED LEARNING 
Trabalhamos com projetos 

interdisciplinares desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio. O 
conhecimento é trabalhado de forma não 
fragmentada, significativa e aprofundada.  

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
• Período Integral – diferentes opções de 
horários 
• Acompanhamento – 2 Profissionais por 
Sala 
• Professores Especialistas: Música, 
Movimento, Artes, Educação Ambiental e 
Inglês.
• Atividades Extracurriculares –  
futsal, artes, dança, judô, papietagem   
 

• Projeto de Formação de Bons Leitores e 
Escritores 
• Tecnologia – Uso de diferentes 
Plataformas e Aplicativos Educacionais  

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS 
FINAIS
• Opção de Período Integral até o 8º Ano 
• Educação Financeira
• Inglês curricular por Níveis
• Ações de Integração com Famílias e 
Estudantes
• Trabalhos de prevenção contra drogas e 
bom uso das redes sociais 
• Esportes e Projetos – Participações em 
Iniciativas Internacionais
• Extracurriculares de futsal, treino 
esportivo, ciências, música e inglês

ENSINO MÉDIO
• Módulos de Aprofundamento para 
Vestibular
• Eletivas diferenciadas com foco no 
desenvolvimento de competências 
profissionais
• Projetos com ênfase na comunicação, 
oratória e resolução de problemas
• Projetos Internacionais

DESTAQUES
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Escola Bosque das Letras

@bosquedasletras

(11) 94507-5942

Aqui, acreditamos que a Primeira 
Infância é a base para que um 
indivíduo construa sua 
individualidade, autonomia e 
personalidade. Sabemos que os 
aprendizados ocorridos nesse 
período servem como alicerces 
para as futuras e mais complexas 
aquisições de mundo!

Por isso, cuidamos para que 
nossas crianças possam se 
desenvolver em um ambiente 
onde compartilhem 
conhecimentos e explorem toda 
sua criatividade e imaginação, 
vivenciando sua inserção de 
mundo com as infinitas e 
complexas possibilidades.

Na Escola Bosque das Letras, as 
crianças aprendem com propósito 
e significado, além de viverem sua 
Infância em meio à natureza, 

cantando, ouvindo os passarinhos, 
observando as flores, escutando o barulho 
da chuva e sentindo o sol batendo no rosto. 

As crianças têm liberdade, autonomia, 
valorizam o simples e são agentes de seu 
próprio desenvolvimento.

As iniciativas educacionais que guiam 
nosso trabalho respeitam as crianças em 
sua totalidade, para que elas reconheçam, 
se apropriem e utilizem todas as suas 
inúmeras formas de se comunicar, pensar, 
compreender e se relacionar com os outros.

A Diretora e Proprietária da Escola 
Bosque das Letras, Juliana Conte, anuncia em 
depoimento que a principal motivação para 
a expansão da escola em 2023 (Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais - 1º ao 5º ano), é 
a continuidade da concepção de educação da 
escola. “No Ensino Fundamental, a criança 
tem o direito à continuidade de uma 
educação com significado e acolhimento.  
É possível contemplar os objetos de 

conhecimentos da BNCC, priorizando o 
respeito à Infância e uma atitude ativa da 
criança”, diz.

Importante considerar que, 
recentemente, a Escola Bosque das Letras 
recebeu o “Selo de Excelência Escolas 
Exponenciais”, a partir da avaliação e 
reconhecimento da satisfação dos pais/
responsáveis e da equipe pedagógica.  
“É muito gratificante saber que os pais 
reconhecem os avanços diários no 
desenvolvimento dos filhos e valorizam 
isso decorrente da parceria entre nossa 
escola e as famílias”, acrescenta Juliana.

Em breve, iremos lançar oficialmente a 
continuidade desse Projeto Pedagógico com 
nossos diferenciais e propostas inovadoras 
de atividades esportivas, culturais e 
socioemocionais para o Período Integral no 
Ensino Fundamental. Quer saber mais? 
Entre em contato conosco e faça seu 
cadastro através do WhatsApp 94507-5942.
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@ColVitalBrazilsp

(11) 3712 2218
ramal 208 e 209

(11) 95259-6851

Colégio Vital Brazil  

Est. Fernando Nobre, 1897 | (11) 4612-4221

docegeracao.com.br

 Est. do Capuava, 4239 | (11) 4616-4305
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Doce Geração

 Estrada Fernando Nobre, 1332

@ColegioSidrata (11) 97263-0781

R. Adherbal Stresser, 452

@ColGiustoZonzini

(11) 3781-0621

Nossa metodologia e equipe, altamente capacitada e 
atualizada, proporcionam e desafiam nossos alunos 
a tornarem-se protagonistas de sua própria história 
e aprendizado, além de desenvolverem as 
competências necessárias para a vivência no século 
XXI. Aqui, nós garantimos que todo o ciclo escolar 
funcione perfeitamente, de modo que os alunos 
vivenciem uma experiência marcante com a 
educação, que os prepara para superar os desafios 
com criatividade, coragem e segurança.

giusto.com.br sidarta.org.br | colegiosidarta@sidarta.org.br

Colégio Giusto Zonzini

Av. Dona Cherubina Viana, 1697

@sementesdoalecrim (11) 91029-7200

A Sementes do Alecrim está localizada no centro da 
Granja Viana, em meio a muita natureza. Uma escola 
que estimula a curiosidade e o gosto por aprender, 
considerando sempre a individualidade de cada 
criança. Com ensino de alta qualidade, atual e que 
valoriza a ciência, a arte e o brincar, os alunos são 
capazes de articular diferentes conhecimentos. 

Também é foco da Sementes o desenvolvimento de 
habilidades de socioemocionais. 

Sementes do Alecrim, uma escola diferentona, sim! 

sementesdoalecrim.com.br

 Sementes do Alecrim

Colégio Sidarta

(11) 94775-3138

O Colégio Sidarta é pautado em três princípios:  
• Teorias não substituem a experiência de vida. 
• Sabedoria é reconhecer a unidade que existe na diversidade. 
• É essencial estimular a consciência do serviço à sociedade. 
Escolhemos criar um ambiente de aprendizagem equitativo, 
que pesquisa formas inovadoras para desenvolver 
competências intelectuais e sociais, porque sempre 
escolheremos educar para a vida. Escola de Período Integral, 
eletivas com Mestres, inglês e espanhol (carga diferenciada), 
42mil m2, horta e parceria com o restaurante @lanaquitanda.

Escola sinônimo de amor e carinho: é a Doce Geração!  
Com uma equipe especializada de educadores, as 
atividades são feitas em uma estrutura rodeada de muita 
natureza. Utilizamos o sistema J. Piaget e promovemos 
um ambiente em que os pequenos vão se descobrir e 
construir um desenvolvimento sadio em sociedade.

 Entre nossas atividades, contamos com: balé, culiná-
ria, futebol, integral com apoio pedagógico, jardinagem, 
jiu-jitsu, pet ação, programa bilíngue, projeto cidadão e 
muito mais!
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R. José Felix de Oliveira, 1624

@escolavillahappy (11) 4612-9872

Comprometida com a educação, a Villa Happy contribui 
para a formação ética através da educação integral de 
excelência que desenvolve o ser em seus aspectos afetivos, 
cognitivos, físicos e espirituais, com objetivo de auxiliar na 
formação de sua cosmovisão a partir dos valores cristãos.
A alfabetização acontece através do Sistema Mackenzie de 
Ensino, por meio do Método Fônico. Excelente estrutura de 
2100m², contato com a natureza, um parque projetado com 
atividades lúdicas, desafiadoras e criativas.
Esperamos por você! Reserva de vagas para 2023.

escolavillahappy.com.br

Escola Villa Happy

(11) 96179-0069

R. Esmeralda, 200 - km32

@desafio.cotia

(11) 4616-5222 

Colégio Desafio

cdesafio.com.br

(11) 99620-8554

Somos a MELHOR ESCOLA da região. Utilizamos o 
Sistema Etapa de Ensino, Líder em aprovações em 
universidades nacionais, estrangeiras e em premiações 
em olimpíadas culturais. Nossa estrutura possui:  
2 quadras poliesportivas, laboratórios completos, 
Maior Teatro da Cidade, Corredores largos, salas 
amplas com quadro branco, estacionamento interno 
para embarque e desembarque seguro dentro da Escola, 
Pátios com diversas opções de brinquedos e 
entretenimento.  Venha nos conhecer.

u	 Ana Carolina Sallum CREMESP 113097

 Otorrinolaringologia adulto e 
pediátrica

u	 André Minchillo CREMESP 51660

 Cirurgia Geral e Esclerose de Varizes 

u	 Andrea Santucci CREMESP 101369

 Oftalmologia

u	 Claudia Zanetti Moura 
CREMESP 80175

 Neurologia Clínica

u	 Claudio Lepera CREMESP 70055

 Ortopedia, Traumatologia 
 e Medicina Esportiva

u	 Denise Lorena Guida CREMESP 88412

 Endocrinologia e Metabologia

u	 Elisabete Dobao CREMESP 170764

 Dermatologia e Cosmiatria

u	 Fernanda Erci Bauer CREMESP 97620

 Ginecologia e Obstetrícia

u	 Gabriel Minchillo CREMESP 193.121

 Medicina Esportiva e Nutrologia

u	 Guadalupe Pippa CREMESP 51577

 Reumatologia

u	 João Paulo Lian  
Branco Martins CREMESP 51925

 Psiquiatria, Psicanálise

u	 Luciana Bamonte  CREMESP 115653 

 Cardiologia e Clínica Médica

u	 Luiz Alian Cantoni CREMESP 91646

 Otorrinolaringologia, Foniatria

u	 Luiz Augusto Andreoli CREMESP 
105.303

 Pneumologia

u	 Marcia Gomes Corrêa CRP 61720 

 Psicologia clínica, Terapia Cognitiva 
Comportamental

u	 Márcio Ferraz CREMESP 89357 

 Urologia, Saúde do Homem, 
Vasectomia, Medicina Preventiva

 u	Maria Fernanda Lago  CREMESP 143406

 Dermatologia Clínica e Cirúrgica, 
 Laser e Medicina Estética

u	 Monique R. Cantoni CREMESP 106360 

 Pediatria geral

u	 Patricia Aragão Morello CRP 06/48628-0

 Psicologia Clínica
 e Orientação Vocacional

u	 Paula Alexandra da  
Fonseca Canas CRP 06/31987-8

 Psicologia clínica

u	 Sandra Gonçalves CREMESP 117.515

 Nutrologia, Fitoterapia  
e Nutrição Clínica

u	 Vivian Mansur CRN3: 26246

 Nutrição esportiva, funcional e estética

Fones:
4702-0626 / 4777-9333
Av. São Camilo, 980  Granja Viana
Centro Comercial Granjardim

 doutoresdagranja.com.br
 doutoresdagranja_
 DoutoresDaGranja
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TURMAS

BERÇARIO 
MATERNAL INFANTIL FUND. I FUND. II E. MÉDIO A PARTIR DE 

PERÍODO
MENSA
LIDADES

R$ 2.890,00
COLÉGIO ALBERT 
SABIN

(11) 94522-4241 SI

M V

I

R$ 2.192,00
COLÉGIO RIO 
BRANCO

(11) 99897-6808 SI

M V

I

COLÉGIO 
SAMARAH

(11) 994527365
R$ 725,00

SI

M V

I

ESCOLA BOSQUE 
DAS LETRAS

(11) 94507-5942
R$ 1.998,99

SI

M V

I

R$ 836,00
COLÉGIO DESAFIO 

(11) 99620-8554
SI

M V

I

COLÉGIO 
SIDARTA

(11) 97263-0781
R$ 2.738,00

SI

M V

I

ESCOLA DOCE 
GERAÇÃO

(11) 99975-7772
R$ 1.885,00

SI

M V

I

R$ 1.359,00
COLÉGIO GIUSTO 
ZONZINI

(11) 94775-3138 SI

M V

I

COLÉGIO VITAL 
BRAZIL

(11) 95259-6851
R$ 2.455,00

SI

M V

I

SI

M

V

I

LEGENDA

Tem Matutino | Manhã Integral

Vespertino | Tarde Semi-integralNão tem

CANAL CIRCUITO
Veja a listagem completa de escolas da região
revistacircuito.com/listagem-de-escolas-2022/

ESCOLA 
PITANGUEIRAS

(11) 4702-5252

Não 
divulgadoSI

M V

I

ESCOLA VILLA 
HAPPY

(11) 96308-7678
R$ 1.490,00

SI

M V

I

ESCOLA GRANJA 
VIANA

atendimento 
@egv.com.br

R$ 1.790,00
SI

M V

I

SEMENTES DO 
ALECRIM 

(11) 91029-7200
R$ 1.994,00

SI

M V

I

http://revistacircuito.com/listagem-de-escolas-2022/
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20 anos de Granja Viana 
CA INGLÊS CHRISTOPHER ANDERSEN

SPIN THE TEACHERS

AULAS ON LINE

11 94148-3748

@INGLESCAAV JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA, 836

VENHA CONHECER A NOVA CA

Método exclusivo de rotação de professores, a cada 
aula o aluno aprende com um professor diferente

NOVAS TURMAS
para crianças a partir dos 4 anos

K I D S · T E E N S

Private Class

Group Class

Shirley 11.99255-7105

or

English Classes

GUIA
REFORÇO
ESCOLAR
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endocrinologia

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

clínicas e consultórios

conj. 412B  (em frente ao Shopping Granja Viana) • Tel.: 99611.9880

Roseli Di Mauro
Psicóloga CRP 06/31865-8

 
30 anos de
experiência

Mais de

Pós-graduada e especialista em Terapia Familiar e de Casal
Adultos e Crianças

ginecologia e obstetrícia

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

Sublocação de SalaS para profiSSionaiS de Saúde
19 anos de atividades

9-1092-2562 - www.espacointegracao.com.br

• Medicina Integrativa • Medicina de Família • Psiquiatria • Psicologia • Acupuntura 
• Hidroterapia • Meditação • Relax Aquático • Massagens • Rebirthing

• Astrologia • Coaching • Thetahealing • Barra de Access

advocacia

MARCELLO BACCI DE MELO

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

A D V O G A D O
ATUANTE HÁ 25 ANOS NAS ÁREAS:

Cível 
Empresarial
Trabalhista 
Tributário 

ATENDIMENTO A PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS

geriatria
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odontologia

fonoaudiologia

serviços

serviços

www.viannaodonto.com.br

Ortodontia convencional e 
alinhadores estéticos
Botox e Preenchimento 

Botox  •  Lipo de papada  •  Fios de sustentação   
Design de lábios   •   Peeling químico

Preenchimento com ácido hialurônico

R. Gal. Fernando Albuquerque, 
80 Conj. 313A e 401A

Granja Vianna

ENTRE EM CONTATO

 11 3781-8424
 11 98290-3191Professora de implante, prótese, 

e reabilitação oral

Diretora Assoc. Bras. de 
Analgesia e Sedação

Preenchimento com ácido hialurônico

Professora de implante, prótese, Professora de implante, prótese, 
e reabilitação oral

Dra. Karina Vianna CRO-SP 58022

Clínico Geral  ·  Ortodontia/Ortopedia
·  Harmonização orofacial
CRO-SP 123.250

(11) 97846-7055 @drapamellapassero

Rod. Raposo Tavares, km 22 - Granja Viana 
Open Mall The Square -  Bloco A - Sala 220

Assistência Técnica Multimarcas

11 4613-3400
www.mastergranja.com.br
Av. das Acácias, 161 Jardim da Gloria – Cotia

ANUNCIE AQUI
99500-6086
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OLHAR
COMPARTILHADO

Seu ponto de vista sobre
a região

#seupontodevistanacircuito #circuitoolharcompartilhado #posteinacircuito #minhafotonacircuito #circuitoimagens #linacircuito

Dias cinzentos tem seus encantos
TERESINHA DE AGUIAR

Por do sol no Jardim da Glória
JANIO PEREIRA

Pica-pau
GIULIO MARTINS

Amontoado urbano chamado de centro de Cotia
DOUGLAS TOMAZ

QUER PARTICIPAR DESTA COLUNA? ENVIE SUA FOTO, COM UMA BREVE DESCRIÇÃO, PARA O WHATSAPP DA REDAÇÃO (11) 99500-6086
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