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A jornada do professor
EM 2020, NOSSO CORPO DOCENTE SE REINVENTOU
PARA CONTINUAR ENTREGANDO ENSINO DE EXCELÊNCIA
AOS ALUNOS EM PLENA PANDEMIA
+ NOVO ENSINO MÉDIO EM 2021 + A CONQUISTA DA AUTONOMIA + APRENDIZADOS DO ENSINO REMOTO

AUTONOMIA

APRENDER A

conhecer

O

estímulo à curiosidade e à produção de conhecimento deve
nortear a formação de jovens
e crianças ao longo de sua vida
escolar. É o que orienta o documento da
Organização das Nações Unidas que apresenta os pilares da educação para o século
XXI. Aprender a conhecer é uma competência fundamental, de acordo com a Unesco – e ganhou contornos ainda mais fortes
em 2020. Não é novidade para as famílias
Stockler que a autonomia é entendida no
Colégio como uma competência que pode e
deve ser aprendida ao longo da vida, mas isso
passou a ser ainda mais relevante durante o
período de ensino remoto. “O distanciamento social exigiu respostas rápidas e assertivas
de todas as instituições de ensino. Vários
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ENTRE OBSTÁCULOS E
HISTÓRIAS DE SUPERAÇÃO,
O ENSINO REMOTO
IMPULSIONOU OS ALUNOS
A DESENVOLVER AINDA
MAIS A COMPETÊNCIA
DA AUTONOMIA,
FUNDAMENTAL PARA OS
CIDADÃOS DO SÉCULO XXI

O teatro nos
tempos da
virtualidade
Como fazer uma montagem teatral durante o ensino remoto? Esse foi
um grande desafio para o professor
Celso Solha e seus alunos da 1a série
do Ensino Médio. Em 2020, o professor percebeu que, apesar da distância física, a turma teve uma postura
engajada, mesmo com as dificuldades
que cada um estava enfrentando. Ao
longo do segundo semestre, uma série de jogos e exercícios de improvisação antecedeu a montagem final.
A 21a Mostra de Teatro de Repertório
e Dramaturgia Stockler teve, em sua
programação, um espetáculo escrito
pelos alunos da 1a série A, intitulado
O melhor de cada um, sobre o ensino remoto. Houve também a leitura
dramática de Mirandolina, de Carlo
Goldoni, pela 1a série B. Em ambas as
montagens, que foram gravadas e depois transmitidas pelo YouTube, cada
aluno interpretou seu papel em casa,
interagindo pelo Google Meet.

alunos já tinham o domínio digital, mas aprender por meio dele era um caminho que muitos
não sabiam trilhar. Em casa, o aluno passou a depender bastante de si para organizar uma rotina de estudos”, analisam as orientadoras pedagógicas Alessandra Bronze e Kátia Ritzmann.
A mudança exigiu atenção da equipe de psicólogas, da direção e dos professores da escola, já que cada aluno constrói um percurso diferente na conquista da liberdade de estudar, para aprender por conta própria e com base em seus interesses. Maria José Gimenes,
orientadora da 3a série, aponta algumas preocupações que surgiram no acompanhamento
dos estudantes: “Percebemos nos atendimentos individuais que alguns alunos conseguem
manter o foco por um período maior, mas outros perdem a concentração após 10 minutos
de aula virtual. Isso pesa, traz sentimentos de culpa e de incapacidade que podem impactar
a autoestima e os resultados acadêmicos”.
Assim, o desempenho e o controle das emoções dependeram ainda mais do amadurecimento de cada jovem e do desenvolvimento de estratégias, por parte da escola, para lidar
com as dificuldades do contexto do ensino remoto, como a falta de motivação. Projetos
tradicionais do Stockler, como o teatro e a iniciação científica, tiveram de ser repensados
pedagogicamente para impulsionar ainda mais a independência, e novas iniciativas, como
as rodas de conversa, surgiram para dar respostas a questões que ganharam força com a
pandemia (leia mais sobre eles nas próximas páginas).

DISTRAÇÃO:
A VILÃ DO
ENSINO
REMOTO

Espetáculo autoral e leitura
dramática na mostra
transmitida pelo YouTube

Confira as montagens: O melhor de cada um e Mirandolina.

A aluna Anouk Moura, da 2ª série do Ensino Médio, conta que, além de ter saudade
dos amigos, sofreu no corpo a quarentena:
as horas em frente à tela lhe davam dores de
cabeça. Mas o maior problema para Anouk
foram as distrações do ambiente doméstico: “É complicado prestar atenção na aula
quando você tem celular, animal de estimação e outras coisas acessíveis durante o
horário de estudos”.
Se para os jovens do Ensino Médio a
concentração diante do computador é um
desafio, para os alunos do Ensino Fundamental trata-se de um exercício de su-

peração. Entre o 6º e o 9º anos, interagir
afetivamente com o professor e trabalhar
em grupo são premissas das aulas. Sem o
contato presencial, Maria Victoria Ribeiro de Lima, do 7º ano, relata que precisou
tomar algumas atitudes para conseguir
ter foco: “Enquanto estudava, desligava tudo que podia me distrair. Isso me
ajudou”. Além disso, deu-se o direito de
descansar e de ocupar o tempo livre com
seus passatempos, a dança, a pintura e a
maquiagem – que, segundo ela, contribuíram para melhorar sua atenção durante
os estudos.
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NOVAS FORMAS
DE APRENDER

Houve também quem transformasse
hobbies em ferramentas de estudo. Mariana Waissman, aluna da 2ª série, encontrou
no tempo maior em casa uma boa oportunidade para colocar suas leituras em dia. Ela
conta: “Tive que buscar algumas informações por conta própria, não só na internet,
o que já é habitual na minha geração, mas
também por meio de livros. Fiquei mais
tempo sozinha e achei na leitura uma forma
de aprendizado e de entretenimento”.
Também amiga dos livros, Valentina
Ferreira, da 2ª série, não era muito íntima
do universo da tecnologia. Durante o período de ensino virtual, além de todos os
problemas enfrentados pelos estudantes,
ela precisou vencer essa barreira pessoal.
“Tive de me adaptar a uma situação fora
da minha zona de conforto, sobretudo devido a minha dificuldade em lidar com os
meios digitais. Superei várias adversidades
e aprendi a usar a internet como ferramenta de aprendizado.” Além do domínio
da tecnologia, Valentina acrescenta outras
conquistas do período: “Tenho valorizado

Projetos científicos:
um novo olhar sobre a pesquisa
A prática de pesquisa durante o Ensino Médio é uma marca do projeto pedagógico do Stockler. Por meio dela, os alunos se iniciam em
experiências que vivenciarão com mais fôlego durante a universidade.
Para colocar esses trabalhos em ação, eles tomam contato com os procedimentos e métodos científicos. Na 1a série, os alunos constroem, em
pequenos grupos, um banner científico em que apresentam em forma
de resumo ilustrado o itinerário e o resultado de suas investigações.
Já na 2a e na 3a séries, produzem, individualmente, uma monografia a
partir de um tema que lhes desperte interesse.
A aluna Ana Beatriz Vinhaes, da 2a série, conta como a elaboração
da monografia foi fundamental para seu desenvolvimento: “Eu sabia
que teria de ser muito disciplinada para fazer um bom trabalho. Comecei pela escolha do tema, decidi que faria sobre algo de que gosto
muito: a área da oncologia”. Ana, que levou meses garimpando fontes
e organizando o material antes da escrita, relata como o trabalho foi
recompensado: “Me planejar com antecedência e ter a certeza de que
eu sabia do que estava escrevendo me deram confiança. É claro que
houve momentos de nervosismo, mas nessas horas eu parava, respirava e voltava a fazer com calma. Depois, veio meu tão esperado 10”.
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meus privilégios como nunca havia feito
antes, uma vez que tive todos os materiais
necessários para continuar estudando e
ampliando meu conhecimento”.
Na 3ª série do Ensino Médio, a busca
por diferentes formas de estudo foi ainda
mais intensa, assim como a necessidade
de lidar com novas questões emocionais.
O aluno Lucas Fuck conta que foi muito
difícil aprender a estudar sozinho, embora sempre tenha sido independente:
ele saiu de Canoinhas, pequena cidade
de Santa Catarina onde moram seus pais,
para cursar a 3ª série no Stockler, por
isso já controlava seus próprios horários.
“Eu tive dificuldade em estudar sozinho,
porque falho muito em manter um cronograma de organização por tempo prolongado. Por isso, o Stockler foi muito
importante. Apesar de o curso ter sido a
distância, a exigência do colégio me fez
querer estudar ainda mais. O esforço e o
estudo foram meus, mas devo aos meus
professores por terem me ensinado tanto
em tão pouco tempo.”

AQUI É PARCERIA

Parlamento
Jovem:
a participação
cidadã
No primeiro semestre de
2020, os alunos da 1a e da 2a
séries do Ensino Médio participaram de uma atividade extracurricular proposta pela Câmara
Municipal de São Paulo. O Parlamento Jovem é um projeto que
tem como objetivo possibilitar
a meninas e meninos a vivência do processo democrático na
sede do Poder Legislativo Municipal. Assim, cada escola pode
enviar ao município de São Paulo um projeto de lei elaborado
por um estudante e que será
avaliado por vereadores. Este
ano, em razão da pandemia, a
Câmara optou por não realizar
a etapa posterior, a Jornada Parlamentar, que é uma vivência
presencial na Câmara Municipal
com os autores dos projetos selecionados.
Ainda assim, os alunos participantes tiveram a oportunidade de elaborar um projeto
de lei com base em debates e
pesquisas. “O Parlamento Jovem
me propiciou um maior contato
com áreas em que quero seguir,
Direito e política”, conta Ennzo
Cenamo, da 2a série. Guilherme
Laxer, também da 2a série, ressalta a importância do projeto
para sua formação cidadã: “Descobri vários problemas da cidade
de São Paulo e também aprendi
a redigir projetos para a Câmara Municipal. Isso me ensinou a
ser um cidadão que vai atrás dos
seus objetivos”.

O aprendizado individual é potencializado pelas atividades coletivas. Por isso,
desde o Ensino Fundamental, o Stockler tem como premissa a organização de grupos de estudo entre os alunos. A distância, as parcerias continuaram em novo formato, com a ajuda de ferramentas como Google Meet, aplicativo para organização
de videoconferências. Juliana Carlucci, da 2ª série, dá exemplos: “Desenvolvi diversas práticas para me auxiliar a contornar as barreiras educacionais deste ano. As
ligações para os colegas foram essenciais”.
A aposta de Stella Wang, da 1ª série, para o desenvolvimento da autonomia também é o ambiente colaborativo: “Depois deste ano, estou mais autônoma do que
antes, tenho sido mais independente e organizada e corro atrás de matéria perdida
ou não entendida. O espírito colaborativo também melhorou, com a ajuda entre os
colegas e a construção dos projetos. Por isso, nunca esqueceremos 2020” (leia mais
sobre os projetos científicos na página ao lado).
Processos como o de Juliana e Stella devem ser celebrados, de acordo com Regina
Tarifa, professora de Inglês e coordenadora de Projetos do Ensino Fundamental II.
Ela vê de modo positivo a mobilização dos alunos: “Foi uma oportunidade que eles
tiveram para organizar o próprio estudo, aprender a trazer perguntas e a tomar decisões quando estavam executando os trabalhos sem a presença física do professor”.

ORGANIZAR
É PRECISO

Além de trocar conhecimentos com a turma e saber aproveitar os momentos de
descanso, zelar pela organização foi fundamental para bons resultados em 2020.
“Ter criado uma rotina que incluía o planejamento de estudos das matérias do dia
foi muito bom para mim. É preciso se organizar e não deixar matéria acumulada”,
destaca Gabriela Tuppy Bellintani, do 9º ano.
Nesse processo, instrumentos como a agenda do Google Classroom, que avisa os
alunos sobre as tarefas que precisam ser entregues, somaram-se a métodos pessoais
e até analógicos. Laura Yoon Galvão, do 6º ano, comenta: “Se nós não conferirmos
as tarefas, datas de provas e trabalhos, podemos perder nota. Todos os dias eu olhava as tarefas no Classroom para me certificar de que não tinha nenhuma pendente”.
Amanda Encinas Leite, do 9º ano, não abandonou o caderno e a agenda de papel
e, agora, dá dicas: “Sempre deixe marcado em sua agenda ou em algum lugar em
que vá se lembrar quais são as suas tarefas. Algo que me ajudou muito foram meus
amigos, estávamos sempre em contato para ajudar e lembrar uns aos outros”.
Tais estratégias potencializam os momentos de estudo, inclusive, para que sobre
mais tempo para a família, os amigos e o lazer. A estudante Maria Clara de Albuquerque, da 1ª série, sabe disso: “É muito importante manter uma lista de tarefas
diárias com períodos para cada uma delas”.
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Roda de Conversa:
iniciativa criada pelos alunos
Projeto inédito no Colégio, a Roda de Conversa é um exemplo emblemático do desenvolvimento da autonomia pelos alunos durante o ensino virtual. A orientadora educacional Kátia
Ritzmann explica: “Os alunos da 2a série elegiam os temas, convidavam os professores, faziam pesquisas científicas prévias e
disponibilizavam os materiais encontrados para que os demais
participantes dos encontros pudessem se inteirar mais sobre
o assunto”. Entre os temas discutidos estiveram a história das
pandemias e a cultura do cancelamento.
João Fantin, um dos alunos idealizadores, revela como surgiu a ideia e quais eram os objetivos desses encontros: “Pareceu
promissor e interessante o projeto de formar um grupo de discussões entre estudantes e professores, para compartilhar conhecimentos e aprendizados sobre temas diversos. A premissa
do projeto era construir relações valiosas e duradouras com os
professores, como ocorria durante as aulas presenciais”. Fantin acredita que os eventos devem continuar mesmo depois do
retorno das atividades no ambiente do Colégio, porque contribuem para o desenvolvimento da argumentação oral.

A HORA DE
PEDIR AJUDA

Temas polêmicos
motivaram
troca de ideias
entre alunos e
professores do
Ensino Médio

Ter autonomia não significa apenas saber tomar decisões e trilhar um caminho
independente na busca pelo conhecimento. É também necessário saber pedir ajuda.
A aluna Júlia El-Tawil, da 1ª série do Ensino Médio, afirma que este foi um dos ganhos do período remoto: “Percebi a importância da colaboração virtual entre alunos
e professores. Todos estiveram disponíveis
para procurar ajuda e oferecê-la. O meio
digital obrigou as pessoas a construírem
um tipo diferente de aprendizagem e de
troca de experiências. Com certeza, esse
cenário foi o responsável pela autonomia

desenvolvida pelos estudantes, e isso vai
ficar pelo resto da vida”.
Nas ações da orientação educacional,
isso se refletiu na intensificação dos atendimentos individuais a distância e em uma
série de conversas virtuais sobre questões
acadêmicas e socioemocionais. Já na 3a série do Ensino Médio, os plantões de todas
as disciplinas garantiram que as dúvidas e
angústias fossem compartilhadas e sanadas. No teatro, a representação simbólica
das questões emocionais foi outro espaço
encontrado para dar vazão a sentimentos
complexos (leia mais na página 21).

O papel da família
Mais próximos de seus filhos, pais e mães entraram em ação para ajudar
crianças e adolescentes a encontrar o prazer de aprender em casa

O DESPERTAR DA
RESPONSABILIDADE
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No contexto do ensino remoto, muitos
alunos relatam ter percebido com clareza
a urgência de se tornarem protagonistas de
seus processos de aprendizagem. “Tenho
que prestar atenção na aula, o professor
não vai ver e me chamar caso eu não esteja.
Além disso, sou eu quem vai fazer a prova
depois, então o interesse tem que partir de
mim mesmo”, conta Gustavo de Sousa Silva,
do 7º ano.
A responsabilidade e o engajamento dos
professores para fazer as aulas remotas funcionarem também inspirou alguns alunos.
“A minha maior motivação foi o esforço dos
profissionais da escola. Se eles estavam fazendo o máximo para proporcionar a mesma qualidade de ensino que tínhamos na
escola, eu também precisava fazer a minha
parte”, ressalta Mariana Britto, da 1ª série.

Um valor do Stockler é a conexão com as famílias para que,
com o apoio da escola, possam promover o melhor desenvolvimento para cada estudante. Não foi diferente em 2020, quando a direção e a orientação educacional mantiveram contato
constante com as casas dos alunos tanto para orientar os pais
quanto para aprender com as experiências deles.
Karina Hermelina de Sousa, mãe de Gustavo, do 7o ano,
comenta que, apesar de considerar o filho bastante autônomo e responsável, acompanha seus estudos: “Costumo olhar
o caderno, pergunto se há dúvidas, elogio a responsabilidade
de estar tudo pronto e, por fim, se houver dúvida, oriento a
falar com o professor”. Regina Yoon também aposta na autonomia de sua filha Laura, do 6o ano, para se organizar e estudar da melhor forma possível: “A autonomia é importante
para que a criança seja mais independente e autoconfiante
nas suas ações. Ela tem que saber que, se escolher deixar
de entregar alguma atividade ou não estudar pra prova, vai
perder nota e terá de correr atrás do prejuízo”. Regina criou
alguns métodos para tentar auxiliar sua filha sem gerar dependência ou acomodação: “No início, muitas vezes a Laura
se dava conta de que estava atrasada numa atividade. Montamos uma tabela em Excel para ela alimentar, com datas e

verificação de entregas. A partir do segundo semestre, a tabela não foi mais necessária, porque ela já estava totalmente
adaptada ao ensino remoto”.
Apesar de todas as possibilidades de ação que as famílias
possam exercer para colaborar com os estudos dos filhos, Margarete Domingues e Carlos Alberto Francisco, pais dos gêmeos
Guilherme Francisco e Jaqueline Francisco, refletem sobre a
necessidade de deixar que o aluno seja protagonista de seu
próprio aprendizado. Eles reforçam que o papel dos pais é de
apoio, porque são os filhos que devem enfrentar as dificuldades e lidar com frustrações: “Por mais que queiramos o melhor
para nossos filhos, tentar constantemente controlar e resolver
tudo constituirá uma barreira de proteção que no futuro será
prejudicial para eles”.
Há uma expressão corrente que designa justamente a geração que tem dificuldade para deixar a proteção das famílias e
levar uma vida própria: geração canguru. Em 2020, porém, vivemos um paradoxo: jovens isolados em casa e muito próximos
da família, mas que amadureceram a olhos vistos. João Vítor
Dutra, da 2a série, comenta: “Ao entrar em 2021, muitos dos
alunos da quarentena vão estar mais preparados e cientes
dos obstáculos e desafios que o seu futuro acadêmico trará”.
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A experiência de quem
sempre estudou
no Stockler…

De portas abertas na internet
Nos últimos anos, sempre no mês de novembro, o
Colégio Stockler realizou mostras culturais para exibir
os trabalhos produzidos pelos alunos ao longo do ano.
O Stockler de Portas Abertas reúne a comunidade escolar e também convidados para celebrar as conquistas
do percurso de cada série. Diante da impossibilidade de
reabrir a escola fisicamente, o evento tornou-se digital.
“Depois da adaptação ao ambiente virtual, percebemos
que era necessário repensar os projetos e o tempo dedicado a eles. Houve grande comoção e engajamento dos

Julia Gobbi entrou no Stockler no 6o ano do Ensino Fundamental e em 2020 concluiu a 3a série do Ensino Médio. Ela fala
com carinho sobre a importância da escola na sua formação:
“Ter vivido grandes experiências pessoais no Colégio, com apoio
de professores queridos e dos meus colegas, tornou a jornada
muito agradável e deliciosa, vou lembrar para sempre”.
Além do aprendizado acadêmico, Julia ressalta a importância que alguns projetos tiveram para o desenvolvimento de sua
autonomia. O Teatro é um exemplo: “Estar no palco, tendo que
lidar com toda a emoção do momento, me ensinou a desenvolver autoconfiança”. Já a viagem a Paraty, organizada pela área
de Linguagens no contexto do projeto Marés, quando estava na
2ª série, foi, nas palavras da aluna, “uma experiência catártica,
uma oportunidade de entrar em contato com o nosso interior. A
viagem ensinou muito sobre mim. Dos muitos aprendizados que
tive no Stockler, o mais importante foi entrar em contato comigo
mesma para explorar as coisas que não conheço e, assim, entender quem eu sou e qual é meu lugar na sociedade”.

“

Estudar o último ano do Ensino
Médio em uma pandemia não era o
que eu esperava, mas era o que a
gente tinha. Apesar de muito do que
a gente planejou não ter acontecido,
foi uma grande oportunidade para
desenvolvermos o autoconhecimento.
Eu tinha dúvidas sobre a escolha da
carreira, e o contato comigo mesma
durante o isolamento social foi
importante na tomada de decisão.”
Julia Gobbi

professores para que nós colocássemos a mostra de pé.
Felizmente, a exibição teve grande acolhida também das
famílias, que reconheceram o esforço dos filhos”, afirma Regina Tarifa, coordenadora de Projetos do Ensino
Fundamental. As apresentações foram transmitidas pelo
YouTube e a programação, divulgada em uma página
do Padlet. Os trabalhos – como o podcast Ouvindo as
Diferenças, os bordados de inspiração sul-africana e os
relatórios sobre o plantio de uma horta em casa – você
confere ao longo das páginas desta revista.

… e a de quem acabou
de chegar
Se a transição para o ensino remoto foi desafiadora para
todos os alunos, quem tinha acabado de ingressar no Colégio
viveu uma experiência ainda mais peculiar. É o caso de Ana
Beatriz Vinhaes, que entrou no Stockler em 2020 para cursar
a 2a série: “Além de lidar com as surpresas vindas com a pandemia, tinha amigos novos, professores novos, métodos de
estudos diferentes e ambiente novo. No começo foi complicado, mas hoje sei que deu tudo certo”.
Já Lucas Fuck ingressou no Stockler para cursar a 3a série
buscando um colégio mais rigoroso, que pudesse ampará-lo
na preparação para o vestibular de Biomedicina ou Engenharia Biomédica.

“

O fato de não conhecer nenhum
aluno ou professor me prejudicou
na primeira metade do ano, mas
com o tempo consegui construir
boas relações com algumas pessoas,
além de os professores terem sido
extremamente acolhedores, mesmo
sem me conhecer propriamente.”

No momento em que a tecnologia digital
foi a palavra-chave, o 7o ano resgatou a
tradicional arte do cordel para exibir seus
trabalhos no Stockler de Portas Abertas

Lucas Fuck
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O PERCURSO DE APRENDIZAGEM
no Colégio Stockler
TURMAS PEQUENAS permitem
acompanhar de perto cada aluno,
respeitando as suas singularidades.
Desde o Ensino Fundamental,
o jovem APRENDE A APRENDER.
Disciplinas tradicionais compartilham
a grade curricular com matérias que
estimulam o RACIOCÍNIO LÓGICO
e o OLHAR CRÍTICO.

PROJETOS
INTERDISCIPLINARES
promovem o desenvolvimento
do pensamento científico
e da autonomia investigativa.

91%

de aprovação
em 2019

SAIBA MAIS SOBRE
O ENSINO FUNDAMENTAL

VESTIBULAR SEM
CURSINHO: 3a série do
Ensino Médio com rigorosa
preparação para as universidades
mais concorridas.

SAIBA MAIS SOBRE
O ENSINO MÉDIO
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