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Educar  
é sempre 
um propósito 
ético, portanto, um 
ato político. Não há 
neutralidade na educação dos 
indivíduos. Ou educamos a favor 
disto ou daquilo. A questão que 
se coloca, nesse sentido, é: a 
favor de que ou de quem se educa?
A educação que tem a vida, sua 
valorização, o respeito por ela, a 
compreensão da sua dimensão coletiva 
em sociedade como necessidade humana e 
a interação entre os indivíduos como caminho 
para o desenvolvimento social e individual se 
opõe às desigualdades sociais, a todo tipo de 
discriminação, a regimes sociais e políticos, estados e 
dirigentes autoritários e antidemocráticos.
Para o educador francês Célestin Freinet (1896-1966), “a 
democracia de amanhã se prepara na democracia da 
escola”. A escola e a educação que esta desenvolve estão 
diretamente afetadas pela participação dos indivíduos da 
comunidade escolar (diretores/as, coordenadores/as, 
professores/as, funcionários/as, pais, mães, crianças e 
estudantes) nas suas práticas educativas cotidianas. 
Quanto mais participação, mais democrática é a educação, 
é a escola. Educar é um ato coletivo. É preciso uma aldeia 
inteira para educar uma criança, diz o provérbio africano.
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” 
(Paulo Freire) Juntos, educamo-nos e educamos 
nossos/as filhos/as e estudantes. 

Aristeo Leite Filho

Juntos...Juntos...Juntos...
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Já estamos com 
saudade
Os/as estudantes do Ensino Médio 
criaram uma prática que torna o 
cotidiano mais lúdico – é a sexta-
feira temática. Nesse dia, eles/as se 
caracterizam de acordo com o tema 
escolhido, e alguns professores 
também aderem à brincadeira. 
Vejam as fotos e o relato de 
Gabriela Passin, estudante da 
Waiwai (3ª série).
É nosso último ano, estamos no 
momento de criar as últimas 
memórias da escola e dessa fase 
que todo mundo sente falta. A cada 

fim de sexta-feira, eu penso em 
como sent i rei  saudade dos 
momentos que passamos juntos 
(alunos e professores) e das 
brincadeiras bobas que fizeram 
nossos dias mais felizes. As sextas 

temáticas são muito importantes 
para a descontração e tornam 
nosso terceiro ano mais leve. Essas 
fotos são representativas dos temas 
“Anos 80” e “Professor”.

*Pipipã vai à praia 
Num dia de sol e fortes emoções, Pipipã 
escala, começa a leitura de um livro na 
sombra de uma árvore e participa de uma 
gincana de retirada de lixo da praia
No dia 18/04, os Pipipã fizeram um passeio com 
destino à Praia Vermelha. Esse local foi 
escolhido a partir dos estudos que envolvem o 
lixo e a leitura de “Ludi vai à praia”, de Luciana 
Sandroni. O primeiro capítulo do livro foi lido no 
dia do passeio, e nessa aventura, Ludi tem uma 
tarefa dificílima para uma menina de apenas 8 
anos: limpar a Baía de Guanabara. 
Depois de tudo o que pesquisamos, refletimos e 
conversamos, entendemos que precisamos 
mudar nossos hábitos e fazer a nossa parte no 
que diz respeito ao lixo, ao consumo de determinados 
produtos e ao destino que damos a eles, na escola, em 
casa e no mundo. Além disso, repassar essas práticas 
tem sido um dos objetivos do Pipipã!
Assim, durante a visita à praia, fizemos nossa parte fora 
do ambiente escolar, buscando separar em “recicláveis” 
e “não recicláveis” alguns resíduos deixados na praia por 
meio de uma gincana bem divertida! Foi um dia 
importante para a continuidade dos nossos estudos, e 
como costumamos concordar com Célestin Freinet, a 
vida está bem além dos muros da escola! 

Flavia Athila, professora do Pipipã Manhã

(3º ano do Ensino Fundamental)

“Pipipã vai à Praia Vermelha

Fomos à Praia Vermelha de micro-ônibus. Quando 
chegamos lá, fizemos uma caminhada, escalamos pedras 
e paramos para lanchar em um lugar no meio da floresta. 
Fomos cercados por micos que queriam a nossa comida. 
Descemos a trilha e fomos ler o livro “Ludi vai à praia” 
embaixo de uma árvore. Depois, nos separamos em 
grupos para tirar o lixo da praia. Separamos o lixo em dois 
sacos, o saco preto - para o lixo não reciclável - e o saco 
transparente - para o lixo reciclável. 
Depois, fomos a uma praça que tinha um parquinho e 
brincamos. Na hora de ir embora, nós passamos por um 
lugar para esperar o micro-ônibus e voltamos para a 
escola. 

A manhã foi ótima!” (Texto coletivo Pipipã Manhã)

*Quem será que fez o 
buraco? 
As crianças da Tukano Manhã (Educação Infantil) quiseram 
ouvir diversas vezes a história O bichinho da maçã, de 
Ziraldo. Elas ficaram muito instigadas com o bichinho saindo 
do buraco da fruta. Foi a dica para se planejar a confecção 
de um bolo de maçã. Aí alguém sugeriu: “O bolo precisa ter 
um buraco!”. O bolo ficou uma delícia, com direito a buraco e 
tudo!
A partir disso, surgiram muitas possibilidades e 
desdobramentos. Como investigações de buracos no pátio azul 
e a contação de Que bicho será que fez o buraco?, 
de Angelo Machado, na biblioteca. Isso nos levou a 
construir um túnel de tecido onde elas se fizeram de 
tatu, entraram e saíram do túnel e se divertiram! 
Ainda pintaram uma caixa de papelão, com dois 
buracos, onde irão descobrir pelo tato o que tem 
dentro. Esses buracos... ainda têm muito o que 
provocar por aqui. 

Ana Lúcia Rodrigues da Silva, professora do 
Tukano Manhã

*Toda criança gosta...
As turmas Fulni-ô Manhã e Tarde (Educação Infantil)  
estão lendo Toda criança gosta, de Bia Hetzel e Mariana 
Massarani. A proposta dessa leitura é fazer com que as 
crianças descubram semelhanças e diferenças entre elas, 
estreitem seus laços afetivos, estabeleçam novos vínculos, 
se percebam e se fortaleçam como integrantes de um grupo 
e, sobretudo, desfrutem de uma boa narrativa literária.
À medida que a narrativa se desdobra, vamos tecendo por 
aqui, fio a fio, a nossa história. Para enriquecer esse 
processo, convidamos as famílias das turmas a elaborarem 
uma produção plástica que revelasse o que cada criança gosta 
de fazer em casa com pais, mães e irmãs e irmãos. Essa foi 
uma produção coletiva, resultado de muitas mãos e ideias e que 
deixou as crianças do Fulni-ô muito orgulhosas!! 

Kássia, professora do Fulni-ô Manhã;

 Mayara, professora do Fulni-ô Tarde

* Vejam mais detalhes das matérias assinaladas com asterisco em ogamita.com.br.
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Carros sem 
propulsão na 
aula de 
Robótica
Considerando questões 
atuais que extrapolam as 
disciplinas obrigatórias e os 
temas de interesse dos estudantes, 
a escola oferece, dentre os 
componentes curriculares do 
Ensino Fundamental II, seis 
disciplinas que enriquecem o 
currículo. Uma delas é a Robótica. 
Vejam como os/as estudantes 
dessas agrupadas, com uso de 
material reciclado, montaram carros 
sem propulsão. Uma alegria só!

Filosofia: pensando o que 
normalmente não se 
pensaria

A Filosofia na Oga Mitá existe no Ensino Médio e no 
segundo segmento do Fundamental (por enquanto...) 
com o singular propósito de dar potência a pensamentos 
ocultos, inusitados, periféricos, permitir pensar o que 
normalmente não se pensaria. Dessa forma, a matéria 
afirma o compromisso da escola com a diferença.
Mas a Filosofia também pensa e critica a si própria e ao 
seu entorno (e por isso tudo, talvez, seja tão atacada, 
odiada e temida). Neste semestre, por exemplo, com as 
turmas agrupadas do Fundamental II, andamos 
pensando a Escola. Por meio de discussões e 
experiências em Filosofia da Educação, professores/as e 
alunos/as têm discutido o que é a escola, o que é um/a 
professor/a, o que são alunos/as, como deveria ser uma 
escola e que forças atravessam esse tempo-espaço que 
habitamos por tantos anos que esquecemos como é 
múltiplo, interessante e problemático.
Quem sabe daí não emerjam novas perspectivas, não 
ressurjam antigas surpresas, não brotem novas Ogas, 
entre passados e futuros, tão revolucionárias quanto 
cada pensamento infantil ignorado por quem já se 
acostumou com o mundo...

 Daniel Gaivota, professor de Filosofia

Planetário Itinerante 
no Alto Bonfim
No dia 29 de abril, recebemos o Planetário 
Itinerante da OBA (Olimpíada Brasileira de 
Astronomia). Todos/as os/as estudantes do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio tiveram a 
oportunidade de aprender um pouco mais sobre 
nosso Sistema Solar, as Constelações visíveis no 
céu à noite, a Via Láctea e sobre o Universo em 
geral. Foi uma visita muito apreciada por todos nós. 

Otávio Marques, professor de Física

* Visita do INES

No dia 30/4, os grupos da manhã Guarani-Nhandeva 
e Krahô-Kanela (1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental) receberam a visita de duas turmas de 
estudantes do INES (Instituto Nacional de Educação 
de Surdos). Com eles/as aprenderam um pouquinho 
da Língua Brasileira de Sinais, assistiram ao vídeo de 
Romeu e Julieta, de Ruth Rocha, sobre a importância 
de conviver com as diferenças. Com as professoras 
de lá aprenderam a fazer borboletas em dobraduras 
de papel e pregador de roupa, brincaram com 
bambolês, prestando atenção nos sinais que 
correspondiam às cores. 
A comunicação entre surdos e não surdos se deu nos 
abraços, nos sorrisos e na troca de olhares, 
demonstrando que, para o afeto, não existem 
barreiras que não possam ser superadas. Vejam o 
que disse Vitória, nossa Guarani-Nhandeva: “eles 
não escutam, mas podemos nos comunicar!”, 
referindo-se às crianças do INES, feliz demais com a 
manhã de encontros e aprendizagens trocadas. 

Professoras Julianne Duarte e Aliny Lobo

Consegue descobrir o que está escrito 
no início da matéria?

“O Uniforme é Ruinzão” 
na TV Escola

Esse videoclipe produzido pelo Ens. Fundamental II 
(2017) vai ao ar, na TV Escola, a partir do dia 20 de maio. 
O programa Curta Mostra Geração vai mostrar o trabalho 
na íntegra e também um compacto dos melhores 
momentos do debate que rolou durante a Mostra 
Geração/Festival do Rio 2018.  

Na TV - Dia: 20/5/19, às 7h30; 13h30; 18h30 - Canal 
aberto, Rio de Janeiro: 2.3 / Canais fechados, em todo o 
Brasil: Sky (21); Claro (08); Oi (25); Vivo (235).

No YouTube - Dia: 21/5/19, disponível na playlist da 2ª 
Temporada do Curta M. Geração: 
https://www.youtube.com/playlist?list=P
Ljzl1Kvpa9BIjV3HxoAzjJhA9aL3zosSb.

Para saber mais sobre o projeto, leia 
também o relato da exibição no cinema 
feito pela profª de Mídias, Bia A. Porto: 

http://ogamita.com.br/j
oomla/dia-a-dia/giro-
pelas-turmas/662-videoclipe-da-escola-
na-mostra-geracao-festival-do-rio-
2018.
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2ª Mostra Geração

Vídeo na Mostra 2018
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*O EU, O OUTRO E 
O NÓS 
Desde o início do ano, observamos que no 
Arara Manhã muitas situações revelam a 
impl icação das cr ianças nesse 
espaço/tempo de constituir-se a partir do 
encontro com o outro. A construção de 
relações de confiança, cuidado e 
afetividade se faz no cotidiano da 
Educação Infantil, composto por muitos 
desafios, afinal o outro é diferente de mim. 
É na ação de aproximar e distanciar-se 
que qualif icamos as relações e 
aprendemos, juntos, a ConViver. As 
crianças, nesse contexto, agem com 
leveza e simplicidade, com seus 
despropósitos, permeados de sentidos. 
Elas nos ensinam, de modo muito próprio, 
como ser e tornar-se coletividade dentro 
do espaço escolar. Desejamos que essas 
vivências marquem a diferença! 

Carol Oliveira, Professora da Arara 
Tarde (Educação Infantil)
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Ljzl1Kvpa9BIjV3HxoAzjJhA9aL3zosSb.

Para saber mais sobre o projeto, leia 
também o relato da exibição no cinema 
feito pela profª de Mídias, Bia A. Porto: 

http://ogamita.com.br/j
oomla/dia-a-dia/giro-
pelas-turmas/662-videoclipe-da-escola-
na-mostra-geracao-festival-do-rio-
2018.
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2ª Mostra Geração

Vídeo na Mostra 2018
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*O EU, O OUTRO E 
O NÓS 
Desde o início do ano, observamos que no 
Arara Manhã muitas situações revelam a 
impl icação das cr ianças nesse 
espaço/tempo de constituir-se a partir do 
encontro com o outro. A construção de 
relações de confiança, cuidado e 
afetividade se faz no cotidiano da 
Educação Infantil, composto por muitos 
desafios, afinal o outro é diferente de mim. 
É na ação de aproximar e distanciar-se 
que qualif icamos as relações e 
aprendemos, juntos, a ConViver. As 
crianças, nesse contexto, agem com 
leveza e simplicidade, com seus 
despropósitos, permeados de sentidos. 
Elas nos ensinam, de modo muito próprio, 
como ser e tornar-se coletividade dentro 
do espaço escolar. Desejamos que essas 
vivências marquem a diferença! 

Carol Oliveira, Professora da Arara 
Tarde (Educação Infantil)
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Já iniciamos o 1º Curso promovido pelo 
Espaço de Formação da Oga Mitá. A “Trilha 
Pedagógica da Educação Infantil” é composta por 
módulos e vai se estender até novembro. Temas 
importantes para quem trabalha com crianças de 0 a 6 
anos serão tratados, vividos e debatidos nesses 
encontros. Vale a pena se inscrever 
e divulgar para os/as amigos/as. 
Ainda temos algumas vagas.

C o m  m u i t a  a l e g r i a  
participamos do lançamento 
do  l i v ro  de  poes ia  “A 
primavera das Pragas”, de 
autoria da Ana Carolina Assis, 
dinamizadora da Biblioteca Quincas 
do Baixo Bonfim. Foi uma noite 
poética e de muitas emoções.

Outra boa notícia! 
Começaremos a utilizar o 
aplicativo ClassApp com toda a 
equipe e as famílias, o que irá 
facilitar nossa comunicação virtual. 
Para isso, basta aceitar o nosso 
convite para que possamos estreitar 
ainda mais a relação escola/família.

Eleitos os representantes de 
turma.  No dia 18 de abril 
realizamos a solenidade de posse 
dos representantes de turma do 6° ano do Ensino 
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Esse evento 
foi a culminância de todo um processo que começou 
no mês de março. Contamos em 2019 com a 

participação de representantes de turma para uma 
gestão participativa e democrática. Mayra Paraiso, 
coordenação pedagógica

Vem aí a 1ª Roda de Conversa de 2019. A 
consulta feita aos pais/mães e professores apontou 
alguns temas a serem discutidos em cada segmento. 

No dia 30/5, das 19 às 21 horas, no 
Baixo  Bonfim, esperamos por 
vocês para debatermos o tema 
“Racismo na escola”. Esse encontro 
é aberto a todas as famílias da 
escola. 

Nosso histórico Seminário 
Educação e Resistência ,  
realizado em setembro do ano 
passado, já está disponível no 
s e g u i n t e  e n d e r e ç o :  
http://www.futuraplay.org/serie/e
ventos-e-palestras/. Quem não 

participou, ainda 
tem a chance de 
conhecer o que 
ocorreu nesse 
e s p a ç o  d e  
d i á l o g o ,  d e  
debate, de troca 
e pensamentos 
conjuntos. Estão 

lá as diferentes atividades, que 
contaram com a participação de renomados 
pesquisadores, professores, militantes e artistas.

FIQUE POR DENTRO
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