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EDITORIAL

“ESTUDANTES MOBILIZADOS
E QUE INVESTEM NA PRÓPRIA
FORMAÇÃO”

O Programa 2ª Milha nasceu da necessidade de aten-
dermos aos estudantes que davam conta do ensino 
regular e demonstravam fôlego para ir além. Para nós, 
andar a segunda milha virou sinônimo de demonstrar 
gosto pelo estudo e pelo conhecimento. 

O interesse de quem participa é genuíno, pois nada 
que é oferecido “vale nota”. Essa atitude demonstra 
aquilo que toda escola almeja: estudantes mobilizados 
e que investem na própria formação. 

É notório o avanço acadêmico e pessoal de todos 
aqueles que se inserem em um dos projetos. Cada 
vez mais estudantes aprimoram suas habilidades nas 
diversas olimpíadas de que participam, em simula-
ções ou na pesquisa científica. Também é andar a 
segunda milha a participação em grupos de arte e 
cultura que desenvolvem outros tipos de habilidades 
e sensibilidades.  

O historiador Yuval Nhoah Harari, no seu livro “21 
lições para o século 21”, é categórico ao dizer que 
as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e 
enfatizar aquelas que apontam para propósitos gené-
ricos da vida. Ao colocarmos nossos estudantes em 
situações de tomadas de decisão e diante de situa-
ções em que precisam ler, interpretar e dar sentido 
para tantas informações, é sinal de que estamos no 
caminho certo! 

Leiam e apreciem um pouco daquilo que foi vivido ao 
longo de 2019.

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira
DIRETORA DO COLÉGIO SANTO 
AGOSTINHO - CONTAGEM
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OLIMPÍADAS DO 
CONHECIMENTO
O ano de 2019 foi muito especial! História, Geografia, 
Matemática, Leitura, Astronomia, Astronáutica, Fogue-
tes! Nossos estudantes brilharam em diversas olimpía-
das estudantis realizadas, ao longo do ano, em diversas 
regiões do Brasil e com formatos diversos. 

Entre maio e agosto, a Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) promoveu a 11ª Olimpíada Nacional 
em História do Brasil, que contou com a participa-
ção de 73 mil estudantes de todo o Brasil. Tivemos 
42 estudantes e 4 professores de História do Colégio, 
divididos em 14 equipes, participando da competição. 
E, pela primeira vez desde que participamos dessa 
competição, tivemos uma equipe classificada para a 
fase final da Olimpíada Nacional em História do Brasil. 
Com o nome de “Ativistas Universais”, os estudantes 
Ana Carolina Gripp do Carmo, Ana Luiza Reis Silva e 
Lucas Almeida Brandão, além do professor Robinson 
Alves, desenvolveram uma minibiografia do benzedor 
Mário Braz da Luz – o Seu Mário –, da Comunidade 
dos Arturos, comunidade de origem quilombola loca-
lizada em nosso município, e representaram o Colé-
gio Santo Agostinho – Unidade Contagem na fase 
presencial na Unicamp, em Campinas. A final contou 
com a realização de uma prova dissertativa, em que 
os competidores elaboraram um texto com os temas 
violência, exclusão e banalidade do mal a partir de 
notícias recentes publicadas na mídia brasileira. E o 
resultado não poderia ter sido melhor e mais emocio-
nante: conquistamos MEDALHA DE OURO! 

Entre os meses de agosto e outubro, duas outras 
olimpíadas promovidas pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) tiveram a participação de nossos 
estudantes: a 5ª edição da OGB – Olimpíada GeoBrasil 
e a III Olimpíada de Ciências da Terra. A equipe com-
posta pelos estudantes Ana Raquel Amorim, Henrique 
Lopes Assunção e Ludmilla Dantas e pelo professor 
Matheus Leal obteve classificação para a fase final, 

realizada em Campinas, e ganhou 4 medalhas: 
ouro para a equipe na Olimpíada de Ciências da 
Terra e três medalhas individuais na Olimpíada 
GeoBrasil!

Destacamos também a participação na Olimpíada 
Internacional de Matemática Sem Fronteiras, em 
que tivemos um excelente aproveitamento, que 
nos rendeu um convite para integrar a delegação 
do Brasil para a Asia International Mathematical 
Olympiad – AIMO 2019. A AIMO é uma iniciativa 
conjunta de três das melhores instituições mun-
diais dedicadas ao estímulo ao ensino da Mate-
mática: Asian Mathematical Olympiad Union, The 
China Education Research Association e The Hong 
Kong Mathematical Olympiad Association.  

As experiências de aprendizado que as olimpía-
das escolares trazem para os estudantes são uma 
vivência ímpar, proporcionando a oportunidade de 
aplicar de maneira prática os conceitos e valores 
aprendidos em casa e na escola; experiências que 
trazem novos aprendizados, trocas que extrapo-
lam os muros familiares e escolares, tornando-os 
indivíduos com olhar mais ético, mais cuidadoso, 
mais crítico e mais humano. E os estudantes do 
Colégio Santo Agostinho – Unidade Contagem 
brilharam nessas competições.

Robinson Alves
ANALISTA EDUCACIONAL
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11ª Olimpíada Nacional em História do Brasil
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Olimpíada Brasileira de Geografia

Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astronáutica
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NOSSAS OLIMPÍADAS
EM NÚMEROS

Ouro na 11ª Olimpíada 
Nacional em História do Brasil

Ouro na  
21ª Jornada 
de Foguetes

Ouro na 
Olimpíada 

Brasileira de 
Geografia

Tivemos 5 alunos escolhidos para participar do processo de seleção das equipes que 
representarão o Brasil na International Olympiad of Astronomy and Astrophysics − IOAA e na 

Olimpíada Latino-americana de Astronomia e Astronáutica − OLAA de 2020.

Vencedor na 
6ª edição da 
Olimpíada Guten

Olimpíadas 
Internacionais 
de Astronomia 
e Astronáutica
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SARANDEIROS 
EM PORTUGAL:

Em 2019, o Grupo Sarandeiros do Colégio Santo Agos-
tinho (Unidades Contagem e BH)  participou de dois 
festivais internacionais realizados em Portugal: o Folk 
Cantanhede, realizado na cidade de Cantanhede entre 
os dias 6 e 14 de julho; e o Festival de Alto Minho, 
realizado em Viana do Castelo, entre 15 e 21 do mesmo 
mês. Esses festivais, sob a organização do CIOFF 
(Internacional Council of Organizations of Folklore 
Festivals na Folk Arts), contaram com a participação 
de mais de 300 componentes de diversos países, 
como Colômbia, Costa Rica, Espanha, Geórgia, 
México, Portugal, Romênia, Sérvia e Sri Lanka, e tive-
ram o Grupo Sarandeiros como o único representante 
do Brasil. 

Durante os festivais, nossos artistas tiveram a oportu-
nidade de se apresentar em diversas cidades do norte 
de Portugal. Com espetáculos de altíssima qualidade 
técnica e artística, inspirados na diversidade cultural 
brasileira, o grupo encantou o público português, os 
grupos de outros países e a organização dos festivais. 
Para além do reconhecimento do trabalho, essa expe-
riência também foi marcada por momentos intensos 
de trocas culturais e aprendizados. A convivência diá-
ria com pessoas de países e culturas diversas possibi-
litou aos dançarinos e dançarinas do Sarandeiros o 

S A B E R  D A  E X P E R I Ê N C I A

Petrônio Ferreira
COORDENADOR DO GRUPO SARANDEIROS

desenvolvimento e aprimoramento de suas capa-
cidades comunicativas, aguçou a reflexão sobre 
as diversas formas de dar sentido e significado à 
vida e às relações humanas e estimulou a empatia 
e a solidariedade.

O filósofo espanhol Jorge Larossa Bondía destaca 
que a experiência não é aquilo que acontece, mas 
sim aquilo que nos acontece, aquilo que verdadei-
ramente nos toca. Nessa perspectiva, as experiên-
cias não podem ser transferidas, precisam ser vivi-
das singularmente. Nessa oportunidade, nossos 
estudantes viveram algo único, diferente das refle-
xões sobre línguas estrangeiras, sobre geopolítica, 
sobre diversidade cultural ou sobre a história de 
Portugal. Esses meninos e meninas experimenta-
ram tudo isso dia a dia, sendo tocados por seus 
estranhamentos, dificuldades, aproximações, dis-
tanciamentos, encantamentos e produzindo, 
assim, um saber único, o saber da experiência.
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A memória da sensibilidade humana permanece 
no tempo através da arte, podemos dizer que a 
arte perpetua a vida. As descobertas maravilhosas 
que fizemos com nossos alunos, através da arte, 
ao longo do ano de 2019, falam sobre esse regis-
tro sensível, e nada pode ser mais eloquente.

Por isso, a experiência de apresentar a totalidade 
dessa produção na Semana das Artes é tão espe-
cial: em cada traço, em cada canto, em cada cor, 
nota ou forma, há um pensamento, um modo de 
sentir, um silêncio que desperta como expressão 
em nossos alunos.

“A Semana das Artes de 2019 foi, sem dúvidas, uma 
experiência única. Ela tem grande importância para 
o Colégio, uma vez que mostra que a Arte vai além 
de aulas de pintura e de desenho. Minha experiên-
cia foi perfeita, aprendi muito e pude compartilhar 
os meus conhecimentos com as pessoas que visi-
taram as exposições”, afirma a estudante Ana Cris-
tina Raposo – 1ª série 2019. 

Aqui, o que a gente vive com a arte é isso e muito 
mais. Que alegria! O ano de 2020 promete!

Tai Nunes
COORDENADORA DE ARTES E CULTURA

EXCELÊNCIA 
ARTÍSTICA  
E DA SENSIBILIDADE
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O ano de 2019 foi de muitas conquistas para nossas equipes esportivas. Representamos o Colégio em 
diversas competições municipais, estaduais e federais. 

Leonardo Campos
COORDENADOR DAS EQUIPES ESPORTIVAS

CONQUISTAS 
DAS EQUIPES 
ESPORTIVAS 
EM 2019

No Metropolitano Escolar da FEEMG (Federação de 
Esportes Estudantis de Minas Gerais), em mais de 100 
jogos disputados, conquistamos o 3º lugar da série 
bronze com a equipe sub-13 de futsal masculino, um 
4º lugar da série ouro com a equipe de voleibol femi-
nino sub-17, 3º lugar na série prata com a equipe de 
voleibol feminino sub-12, 1º lugar da série prata com 
as equipes de handebol sub-12 e sub-17 e fomos cam-
peões da série ouro com a equipe de handebol femi-
nino sub-14. 

Na ginástica, nossas equipes de trampolim e artística 
conquistaram muitas medalhas individuais nos diver-
sos torneios que disputamos. Tanto os atletas da 
equipe masculina quanto os da feminina subiram nos 
pódios diversas vezes, mostrando que estamos pre-
parados para torneios nacionais, como o JEJ (Jogos 
Escolares da Juventude) e o Torneio Nacional organi-
zado pela Confederação Brasileira de Ginástica.  
O destaque nas conquistas por equipes vai para o 1º 
lugar geral masculino e para o 2º lugar geral feminino 
no Campeonato Escolar e Torneio Estadual de Ginás-
tica de Trampolim.

O feito inédito ficou por conta da equipe de han-
debol feminina sub-14, que, pela primeira vez na 
história, conquistou o JEMG (Jogos Escolares de 
Minas Gerais) e, com isso, conseguiu a classifica-
ção para disputar a etapa Nacional dos Jogos da 
Juventude em Blumenau (SC). Nossa equipe era 
genuinamente escolar, ou seja, alunas formadas 
dentro da própria escola e com a lógica do esporte 
educacional. Terminamos o ano entre as 10 
melhores equipes de handebol feminino sub-14 
do Brasil. A caminhada até esse feito inédito foi 
árdua, porém muito gratificante. O que torna nossa 
conquista ainda mais importante é o fato de che-
garmos a uma competição tão importante como 
essa com uma equipe formada por atletas que 
iniciaram suas trajetórias esportiva e acadêmica 
em nosso Colégio. 
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OS AMBIENTES  
DE SIMULAÇÕES 
E A INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL
Atualmente o Colégio Santo Agostinho - Conta-
gem faz parte de um seleto grupo de escolas que 
buscam desenvolver as habilidades de seus estu-
dantes através dos ambientes de simulações, seja 
ela de forma interna, como a SIAC - Simulação 
Interna Agostiniana de Contagem, que levou à 
participação voluntária de 158 estudantes do 9º 
ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 
seja, ainda, levando seus alunos para participações 
externas em outras instituições,  como PUC Minas 
e Escola Superior Dom Helder Câmara. 

As simulações são nos estilos Assembleia Geral da 
ONU, Tribunais Internacionais, organismos e comi-
tês, como ACNUR, UNICEF, CSW, OIT, OEA, entre 
outros. Nessas assembleias, os estudantes simulam 
diversas situações ligadas à realidade geopolítica 
vivenciadas no contexto mundial, assuntos que 
estão presentes nas relações internacionais, situa-
ções históricas em (re)análises ou comitês que 
trazem situações futurísticas, como a iminência de 
uma catástrofe ambiental. Ali os jovens se encon-
tram para resolver os mais diversos problemas da 
esfera mundial.

Tivemos, mais uma vez, uma excelente participação 
na 6ª edição do TRI-e (Tribunal Internacional Estu-
dantil), da escola Superior de Direito Dom Helder 
Câmara, que simula uma Corte Internacional, visando 
à resolução de questões de extrema controvérsia no 
seio do Direito Internacional. Com o tema “Respon-
sabilidade penal internacional por dano ambiental”, 
trouxe como situação-problema “Os danos ambientais 
decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos 
de mineração podem ser considerados ecocídio e os 
responsáveis, julgados pelo Tribunal Penal Internacio-
nal?”. Nossos estudantes Camila Elias de Oliveira, 
Eduarda Moreira, Lucas Almeida Brandão, a ex-aluna 
Luiza Batista Belém e Fernando Antônio Gerônimo 
Massad, estudantes de Direito da Dom Helder, foram 
vice-campeões dessa competição representando a 
equipe de Mônaco. Essa simulação teve a participação 
de mais de 180 equipes, com cinco estudantes cada, 
das diversas escolas da região metropolitana de Belo 
Horizonte. 

O Colégio Santo Agostinho – Contagem, em seis edi-
ções do TRI-e, chegou pela quarta vez à final, tendo 
sido vice-campeão da edição 2019 e campeão em três 
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das edições anteriores. Nossos vice-campeões terão 
como prêmio conhecer Brasília, o STF e o Planalto 
Central.

De igual importância foi a MINIONU na PUC Minas, 
que disponibilizou 26 comitês com a participação de 
mais de 1.400 estudantes do Ensino Médio de vários 
estados brasileiros e tem como objetivo levar temas 
globais aos alunos do Ensino Médio.

Portanto, além de proporcionar conhecimento e estí-
mulos à pesquisa, as simulações fazem parte de pro-
jetos pedagógicos com concepções abrangentes de 

aprendizado, levando os estudantes ao debate, a 
pactuar, a deliberar e a criar consensos para os 
temas em questão, e desenvolvem a capacidade 
de relacionamento, diálogo e gerência do impre-
visto. Por isso, os estudantes são incentivados à 
automotivação, a conhecer suas próprias emo-
ções, a ter empatia e a saber se relacionar inter-
pessoalmente, pilares da inteligência emocional.

Márcio Luiz Rocha
COORDENADOR DA SIAC
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SOBRE  
A SIAC
NO OLHAR DO 
ESTUDANTE

Maria Eduarda Milagres Fonseca 
3ª SÉRIE 2019

Diego Barros Belo  
2ª SÉRIE 2019

A SIAC é um projeto que abrange diversas áreas 
do conhecimento e trata de temas importantes no 
âmbito acadêmico e pessoal, afinal, nos faz refle-
tir acerca de assuntos que, muitas vezes, são tra-
tados como algo banal. Além disso, possibilita uma 
maior integração entre os alunos de diferentes 
turmas e séries, aumentando as relações interpes-
soais dentro da própria escola. Embora seja um 
ambiente formal, é bastante acolhedor e receptivo; 
dessa forma, os alunos se sentem confortáveis 
para discursar e interagir com os outros delegados.

Quando participei pela primeira vez, em 2016, não 
imaginava a importância que teria em minha vida 
acadêmica. Com a SIAC, os alunos têm a oportu-
nidade de desenvolver sua oratória em ambientes 
formais, além de defender um posicionamento, 
muitas vezes, diferente do pessoal, o que contribui 
enormemente para uma melhoria na argumenta-
ção.

Estou extremamente feliz com a proporção que 
esse projeto possui hoje, já que recebe 150 dele-
gados, equipados com tablets e computadores. 

Além disso, agora possui uma sessão inteiramente em 
inglês, o que enriquece bastante o projeto e possibilita 
que os alunos trabalhem mais uma área de 
conhecimento, exercitando o domínio de outro 
idioma, o que será de extrema importância futura-
mente na carreira profissional.

Esse evento, verdadeiramente espetacular e que 
merece crescer cada vez mais, é muito enriquecedor 
para o desenvolvimento dos delegados, como alunos, 
futuros profissionais e, acima de tudo, como seres 
humanos que buscam o bem comum com a convi-
vência harmônica entre todos os povos!

Todas as vezes em que me vejo simulando, dentro ou 
fora do Colégio, em uma simulação de destaque, sem-
pre me vem à mente a SIAC.

Lembro-me com perfeição da primeira SIAC de que 
participei. Aquele universo totalmente novo que me 
fora introduzido me marcou de uma forma muito 
intensa. Ver todas aquelas pessoas bem-vestidas, poli-
tizadas e falando bem me fez querer ser como elas um 
dia, fiquei fascinado a ponto de repensar o que eu faria 
na faculdade.

Se tem algo que eu sempre falo, é que simulações nos 
ensinam muito, todas elas nos transformam em uma 
pessoa melhor e mais culta, por isso a SIAC é um dos 
projetos da escola que eu mais recomendo. As coisas 
que lá são vividas não morrem na última sessão, são 
conhecimentos que levamos para as provas, para as 
relações sociais do cotidiano, para a vida inteira.

Eu vejo a SIAC como uma mãe que me disciplina, inspira 
e orienta; por isso, quando a vejo crescendo, com cada 
vez mais alunos, eu fico muito feliz. Fico feliz por ver 
mais pessoas se jogando nesse universo. 

14

// COLÉGIO SANTO AGOSTINHO



Segundo a estudante Ana Luísa Sena, participar da 
21ª Jornada de Foguetes foi uma experiência incrí-
vel, que proporcionou uma enorme bagagem de 
conhecimento e o contato com pessoas de vários 
lugares do Brasil.

        Aprender fazendo, testando, experimentando 
torna o aprendizado mais prazeroso e de melhor 
entendimento. Construir foguetes com constituin-
tes recicláveis nos deu um novo olhar para a sus-
tentabilidade, além da utilização da Química e da 
Matemática para atingir o combustível satisfatório, 
mostrando que todas as ciências são complemen-
tares e importantes na vida,
afirma Ana.

Com tantos resultados de excelência, esperamos 
que em 2020 o CASA possa contribuir para que 
cada vez mais jovens tenham acesso a essa ciên-
cia mais que emocionante, pois aguça o intelecto, 
a imaginação e o desenvolvimento de tecnologias. 
É muito fascinante contemplar e compreender as 
belezas do nosso universo de maneira prática e 
interativa.

Angela Nunes Lopes   
COORDENADORA DO CLUBE DE ASTRONOMIA

“

“

Em 2019, seu sexto ano, o Clube de Astronomia Santo 
Agostinho (CASA) foi totalmente repaginado. Cada vez 
mais querido pelos estudantes, o clube tem 20 mem-
bros, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental à 
3ª série do Ensino Médio.

A autonomia para o estudo dos temas de maior inte-
resse do grupo propicia a construção do conheci-
mento por meio do planejar, explorar, pensar, fazer e 
testar, ampliando as possibilidades de estudo sob um 
olhar mais amplo dessa ciência que desperta interesse 
por diversas áreas do conhecimento. Os estudantes 
pesquisaram temas como astrobiologia, exoplanetas 
e parâmetros para o estudo do céu.

As técnicas de observação e utilização de equipamen-
tos óticos nos permitiram desenvolver um projeto 
sobre as missões espaciais. Para comemorar os 50 
anos da missão que levou o homem à lua, o CASA 
promoveu um evento para que pais e alunos do Colé-
gio pudessem compreender as implicações e a impor-
tância histórica das missões espaciais Apollo e Sputnik.

Com maior enfoque nas atividades práticas, no ano 
de 2019, os estudantes puderam qualificar a aprendi-
zagem através de projetos em Astronomia, além de 
aumentar nossa participação e melhorar nosso desem-
penho nas Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica 
na Mostra Brasileira de Foguetes. 

De 22 a 25 de outubro, os estudantes Ana Luísa Sena 
(2ª série EM) e Henrique Lopes (3ª série EM) participa-
ram da Jornada Brasileira de Foguetes 2019 em Barra 
do Piraí (RJ). O projeto contou com a construção de 
uma base de lançamento, o desenvolvimento e os 
testes de diversos modelos de foguetes. Além disso, 
foram avaliados dois lançamentos por equipe, apre-
sentação da pesquisa (que envolveu aerodinâmica, 
testes de aletas, coifas e cálculos estequiométricos 
para chegar a uma proporção ideal entre os reagentes 
que compõem o combustível do foguete) e a cons-
trução e o lançamento de dois foguetes de combus-
tíveis sólidos construídos pelos professores orienta-
dores. Nossa equipe ficou entre as dez melhores das 
51 equipes de diversos estados brasileiros, seleciona-
das na Mobfog 2019, garantindo medalha de ouro na 
competição por melhor alcance, troféu e certificado 
de equipe campeã.

CLUBE DE 
ASTRONOMIA  
SANTO AGOSTINHO (CASA)
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PRODUÇÕES DA 
ÁREA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA
CONCURSO DE REDAÇÃO

Desde 2016, o Concurso de Redação faz parte de 
um projeto da equipe de Produção de Textos e da 
Biblioteca Gregório Mendel do Colégio Santo 
Agostinho – Contagem. Esta foi a 4ª edição em 
que os estudantes do 3º ano do Ensino Funda-
mental I à 3ª série do Ensino Médio foram incen-
tivados a desenvolver o gosto pela escrita e a valo-
rizar a produção textual autoral elaborada em sala 
de aula. Eles desenvolveram contos, fábulas e 
artigos de opinião baseados na temática: Fala, Ter-
ráqueo! O que te compete fazer? 

A proposta provocou interesse nos estudantes, 
principalmente por se tornarem protagonistas da 
apresentação de uma escrita literária pautada por 
uma linguagem conotativa, no caso do Ensino 
Fundamental, e de uma escrita argumentativa crí-
tica, no caso do Ensino Médio, tendo em vista o 
desenvolvimento de habilidades de produção de 
textos conforme seu estágio escolar. Além disso, 
buscou-se estimular uma reflexão sobre as ques-
tões que envolvem nossa Casa Comum. 
A partir tanto de uma criação ficcional quanto de 
um texto argumentativo, os estudantes provocaram 
os leitores a refletir sobre como podemos contribuir 
para a garantia da preservação ambiental e da con-
ciliação entre o meio ambiente e o desenvolvi-
mento socioeconômico sustentável nas áreas que 
mais impactam o planeta.

MOSTRA CULTURAL DOS PAÍSES 
FALANTES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Desde 2018, os estudantes do 7º ano do Ensino Fun-
damental apresentam a Mostra Cultural dos Países de 
Língua Portuguesa. Sabe-se que pertencer a uma 
comunidade falante de determinada língua significa 
participar de um universo que envolve a história e a 
cultura daquele povo, pois é pela linguagem que os 
seres humanos compartilham sentidos e atribuem sig-
nificados à vida. Do mesmo modo, a sonoridade e o 
ritmo de cada língua apresentam particularidades 
riquíssimas.

Aprendemos a língua materna ouvindo, falando, 
vivendo, mas será que nossos estudantes sabem 
quantos seres humanos partilham identitariamente 
essa riqueza? Qual a origem da língua portuguesa na 
Península Ibérica? Por que se espalhou pelo mundo? 
E o que herdamos aprendendo essa língua? Foram 
essas perguntas que motivaram a proposição desse 
projeto desenvolvido em sala. Com ele, pretendeu-se 
valorizar o fato de que nossos adolescentes gostam 
de recitar poemas, tirar versos, contar histórias, dan-
çar, cantar e fazer brincadeiras de rimas – situações 
importantes para a formação de uma inteligência 
linguística.
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RODA DE DEBATE

A Roda de Debate 2018 teve como objetivo aprofun-
dar o desenvolvimento da Competência V da Matriz 
de Referência para a Redação do Enem, que verifica 
se os estudantes se posicionam de maneira crítica e 
argumentam a favor de um ponto de vista, propondo 
uma intervenção com a finalidade de solucionar o 
problema abordado por um tema de ordem social, 
científica, cultural ou política. Em 2019, a temática 
proporcionou aos estudantes momentos de constru-
ção de propostas de políticas públicas para o Brasil 
nas áreas de saúde, habitação, trabalho, educação, 
meio ambiente, agricultura e transporte. Além disso, 
a roda contou com a participação de profissionais de 
algumas áreas com o intuito de fomentar o debate, 
bem como dos professores Jean Otoni, de Produção 
de Textos, e Denis Andrade, de Língua Portuguesa, e 
da diretora Aleluia Heringer, doutora em Educação, 
que se propuseram a mediar e fortalecer as 
discussões.

Na Roda de Debate, os estudantes da 2a série discutem 
opiniões controversas sem o compromisso de neces-
sariamente chegarem a um consenso, pois é avaliada 
a construção da proposta de intervenção de acordo 
com o que se trabalha nas produções textuais 
escritas.

LINGUAGEM E CIDADANIA

O ensino de Língua Portuguesa está para além dos 
aspectos formais, sendo um recurso de inclusão e 
desenvolvimento da cidadania. Nesse sentido, é 
desenvolvido, no 8º ano, o projeto Políticas Públicas, 
que consiste em um amplo processo de investigação 
autônoma e que engloba a visita à Câmara Municipal 
de Contagem, a identificação das políticas públicas 
relacionadas à educação, à saúde, à juventude, ao 
lazer e ao patrimônio histórico, bem como o estudo 
de leis e a identificação das dificuldades do município 
em concretizar tais políticas. A partir disso, os estu-
dantes preparam, junto com os professores, uma 
simulação do ambiente legislativo, em que elaboram 
argumentos, seguem os protocolos oficiais e desen-
volvem uma sessão de votação de um projeto de lei. 
Ao fazê-lo, cada estudante precisa conhecer o con-
texto de implementação de uma política pública para 
poder negociar com colegas que representam parti-
dos ou interesses conflitantes. Com isso, mais do que 

o desenvolvimento da oralidade, pretende-se for-
mar cidadãos que atuem politicamente em seu 
município e estado.

O PODER DA LEITURA 
LER PARA QUÊ?

É comum noticiarmos os campeonatos, as olim-
píadas e os eventos de cada disciplina, mas o 
coração da escola é a sala de aula, a ação didática 
realizada pelos professores. Por isso, a implemen-
tação da Plataforma de Leitura Guten trouxe mui-
tos benefícios, pois permitiu ao nosso estudante 
aproximar-se de temáticas da atualidade, ampliar 
seu repertório cultural e receber feedback 
imediato do seu processo de leitura e, principal-
mente, permitiu a leitura mediada.

No fechamento das olimpíadas dessa plataforma, 
somados os textos trabalhados do 4º ao 8º ano, 
os estudantes leram o total de 1.996h55min. Até 
21 de outubro de 2019, foram lidos 576 textos e 
realizadas 79.920 atividades a partir dessas 
leituras.

Neste ano, Lincoln Canuto alcançou o 2º lugar no 
ranking geral da Olimpíada de Leitura da Guten e 
1º lugar nacional no grupo de estudantes do 8º e 
do 9º anos da olimpíada, representando o empe-
nho de todo o trabalho realizado com o uso dessa 
plataforma de leitura e escrita.

Jean Otoni   
COORDENADOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

Aparecida Debona   
SUPERVISORA PEDAGÓGICA – 
ENSINO FUNDAMENTAL II
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EXCELÊNCIA 
AGOSTINIANA

A Excelência Agostiniana identifica e reconhece, 
perante a comunidade escolar (pais, professores 
e funcionários), a conquista de um ótimo resultado 
acadêmico por parte dos estudantes. Significa 
então que os ausentes não buscaram a excelência 
ou não se empenharam? Não necessariamente, 
tanto que temos o Honra ao Mérito para nos lem-
brar de que há dedicação entre aqueles que não 
atingiram a média geral de 80%.
 
Reconhecer é aceitar e considerar legítimo o 
outro, sua ação ou conquista. A escola lida com 
diferentes manifestações de saberes e habilidades 
e há para cada uma delas uma forma de reconhe-
cimento. Apesar disso, sabemos que o gesto de 
reconhecer não é algo simples; como escola e 
educadores, precisamos ensinar. 

Quando a equipe de handebol se sagrou campeã 
mineira nos Jogos Escolares Estudantis, passamos 
com o time nas salas de aula. Enxergamos ali uma 
excelente oportunidade de fazermos uma reflexão 
sobre essa dificuldade. Aquele dia foi o reconhe-
cimento da Excelência Esportiva daquelas meninas. 
Estávamos reconhecendo, perante os colegas, que 
fizeram um excelente trabalho e estávamos nos 
alegrando com elas. Ao longo do ano foi assim. 
Uma equipe foi ouro na final da Olimpíada de His-
tória; outra, na de Geografia; outra, na de Foguete; 
o grupo Sarandeiros encantou no Festival Folcló-
rico em Portugal; alguns foram escolhidos para o 
Prêmio Fair-Play do JISA; muitos cantaram e toca-
ram no palco das Artes; tivemos a beleza das 

bailarinas do clássico no SESI-Minas; e os aplausos 
para o alto nível do Grupo de Teatro na peça “Poema 
de Concreto Armado”, além de outros feitos!
 
Em cada momento, uma excelência e uma superação, 
mas também não podemos nos esquecer das muitas 
derrotas que testaram e exigiram, de cada um, lidar 
com a frustração. Esse é o aprendizado que mais nos 
ajuda na vida. Destaco, portanto, as inúmeras exce-
lências silenciosas, sem palco, sem luz e sem selfie. 
Lutas travadas consigo mesmo, de lidar com a angús-
tia, a depressão, o desânimo e até mesmo o gesto 
grandioso de se arrepender e pedir desculpas diante 
de toda a turma por ter feito parte de um ato de 
bullying.

A passagem bíblica diz que “precisamos dar a cada 
um o que devemos: a quem honra, honra”. A cerimô-
nia da Excelência Agostiniana, publicamente e for-
malmente, honra e incentiva cada estudante a per-
manecer neste caminho de busca do melhor; a 
desenvolver o talento que recebeu, expressão do 
divino que habita em cada um de nós. Ser um melhor 
estudante, um melhor filho ou filha, um melhor neto 
e um melhor amigo. Prossigamos nesse caminho!

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira    
DIRETORA DO COLÉGIO SANTO 
AGOSTINHO - UNIDADE CONTAGEM
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ENSINO FUNDAMENTAL II 

ENSINO MÉDIO 

DESTAQUES DA  
EXCELÊNCIA AGOSTINIANA
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ENSINO MÉDIO 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

HONRA AO MÉRITO
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6º ANO

7º ANO

8º ANO

6º ANO

7º ANO

8º ANO

DIPLOMADOS DO  
6º ANO À 3ª SÉRIE E.M.
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DIPLOMADOS DO  
6º ANO À 3ª SÉRIE E.M.

9º ANO 1a SÉRIE

3a SÉRIE2a SÉRIE
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MENÇÃO  
HONROSA 

Homenagem aos estudantes Lucas Almeida Brandão e Henrique Lopes de Assunção  
3ª SÉRIE 2019. 
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INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 
+ FEBRAT 

Em consonância com uma educação integral, 
comprometida com as demandas educacionais 
do século XXI, o Programa de Iniciação Científica 
(agora, também, Tecnológica e Artística) oferece, 
para além dos limites da sala de aula, uma apren-
dizagem em sintonia com as necessidades e os 
interesses de nossos estudantes em um ambiente 
propício para o desenvolvimento de habilidades e 
competências necessárias para lidar com os de-
safios da sociedade contemporânea.  

O Programa de Iniciação Científica, Tecnológica 
e Artística 2019 contou com a participação de 28 
estudantes, orientados por 14 professores/orien-
tadores, no desenvolvimento de 16 trabalhos em 
diferentes áreas do conhecimento, sendo três 
deles tecnológicos, um artístico e os demais, cien-
tíficos. Os projetos de pesquisa desenvolvidos 
transformaram-se em artigos e foram apresenta-
dos em um seminário na instituição para o conhe-
cimento da comunidade escolar.

De todos os grupos, três participaram da VII 
FEBRAT (Feira Brasileira de Colégios de Aplicação 
e Escolas Técnicas) e, desses três, o Projeto Web 
Rádio ganhou Menção Honrosa – Melhor 
Apresentação!

Segundo Narla Rocha, que coordenou o projeto, 
o resultado é apenas a recompensa de um traba-
lho bem-sucedido. “O reconhecimento é muito 
bom, mas o que vale mesmo é ouvir a reação 

positiva dos alunos, que relataram terem aprendido e 
se interessado mais sobre o conteúdo durante a pro-
dução do podcast”, conta.

A VII FEBRAT é uma feira científica que promove a 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos por estudantes 
da Educação Básica e Educação Profissional e Tecno-
lógica sob a orientação de professores das diferentes 
áreas de conhecimento. O tema da edição do ano 
2019  fo i  “B ioeconomia :  D i ve r s idade  e  
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, em  
consonância com a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia de 2019, evento sob a responsabilidade do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e  
Comunicações. 

Marcus Guilherme Pinto de Faria Valadares   
COORDENADOR DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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RESUMOS DOS 
TRABALHOS DE 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA

A chegada das Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação trouxe novas possibilidades para o 
ensino/aprendizagem de língua inglesa. Entre elas, os 
jogos eletrônicos destacam-se entre as crianças e os 
adolescentes e, também, entre os adultos, que, mais 
que diversão, encontram nos ambientes desses games 
espaço para práticas de uso em inglês e, portanto, 
oportunidade de aprendizagem e manutenção da lín-
gua. O estudo foi ancorado em duas partes: a primeira, 
de cunho bibliográfico, com o objetivo de mapear 
estudos sobre jogos digitais e suas contribuições para 
aprendizagem, de forma ampla, e, mais especifica-
mente, o desenvolvimento linguístico em Língua 
Inglesa. Posteriormente, foi realizada uma busca por 
um game comercial popular entre os jogadores. O 
jogo Assassin’s Creed foi escolhido e analisado a par-
tir de uma abordagem exploratória e interpretativa. Os 
resultados mostram que os jogos digitais, como os 
demais, podem proporcionar ambientes de prática 
para o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias necessárias no nosso cotidiano. O jogo Assassin’s 
Creed apresenta a possibilidade de prática de uso de 
língua inglesa a partir de uma narrativa multimodal 
(imagens, textos oral e escrito), relações intertextuais 
com eventos históricos reais e vinculação multimidiá-
tica – jogos, livros e filmes – que permite a manuten-
ção e aprendizagem do idioma.

Palavras-chave: Games; Aprendizagem; Língua 
inglesa; Assassin’s Creed.

O principal objetivo do presente trabalho é cons-
truir um Gerador de Van der Graaff capaz de trans-
formar energia cinética em energia elétrica. A 
pesquisa está vinculada a estudos de Física e sus-
tentabilidade, uma vez que o gerador foi cons-
truído utilizando materiais recicláveis e de fácil 
acesso. A primeira lei da termodinâmica, que diz 
da conservação de energia, embasa os critérios 
de escolha e construção do gerador, no sentido 
de obtermos um aproveitamento máximo da ener-
gia transformada. Pesquisou-se quais materiais são 
necessários para o projeto, projetou-se o gerador, 
efetuou-se a construção e analisou-se o resultado. 
O resultado ficou dentro do esperado, visto que o 
gerador foi uma máquina construída improvisa-
damente, com materiais reutilizados. O projeto, 
durante seu andamento, foi transformando-se, e 
o gasto monetário ultrapassou o esperado, porém 
foi concluído o seu objetivo, criando-se um Gera-
dor de Van der Graaff de modo sustentável.

Palavras-chave: Energia; Sustentabilidade; Trans-
formação de energia mecânica; Gerador de ener-
gia elétrica.

JOGOS DIGITAIS 
E APRENDIZAGEM:  
uma análise do game  
Assassin’s Creed

TRANSFORMAÇÃO 
DE ENERGIA MECÂNICA 
EM ENERGIA ELÉTRICA:  
Construção de um gerador de Van Der 
Graaff com materiais recicláveis

ORIENTANDO: Rafael Avidago

ORIENTANDOS: Enzo de Souza Braz  
           Maria Eduarda Assis de Oliveira

ORIENTADOR: Marcus Guilherme Pinto de Faria Valadares

ORIENTADORA: Angela Nunes Lopes
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Diante da crescente necessidade de desenvolvi-
mento de projetos que visem a um melhor apro-
veitamento de resíduos eletrônicos e da preocu-
pação com o meio em que vivemos, procuramos 
formas de gerar energia sem agredir o meio 
ambiente. Para isso, utilizamos o conceito de pie-
zoeletricidade, que consiste na transformação de 
energia mecânica em energia elétrica por pressão 
e/ou impacto. Essa forma de gerar eletricidade é 
uma opção de energia sustentável e renovável 
através da diferença de potencial devido à polari-
zação de suas cargas quando pressionadas por 
uma força externa. O presente trabalho tem como 
objetivo compreender o funcionamento dos 
materiais piezoelétricos na geração de energia e 
observar seu funcionamento por meio da cons-
trução de um protótipo de ecodispositivo que gera 
energia elétrica através das passadas das pessoas 
sobre pastilhas piezoéletricas.

Palavras-chave: Energia; Energia mecânica; Ener-
gia elétrica; Ecodispositivo; Piezoeletricidade.

O presente trabalho surgiu da curiosidade de sua 
autora em estudar a influência do discurso publi-
citário sobre o comportamento e os valores da 
sociedade. Por meio do exame de duas peças pu-
blicitárias, de épocas distintas, de veículo automo-
tor da marca Ford, procurou-se verificar, à luz da 
Análise do Discurso e de alguns de seus pensado-
res consagrados (Dominique Maingueneau), se, ao 
promover o veículo, o discurso publicitário exalta, 
também, um conjunto de outros valores afins ao 
sistema ideológico da sociedade em que circula. 
A análise da retórica publicitária e sua interação 
com o ethos, um conceito estudado e apresenta-
do no trabalho, foi realizada em alinhamento com 
alguns preceitos inspirados na retórica aristotélica. 
A autora não esconde seu desejo de conhecer 
melhor as formas discursivas de persuasão e, des-
sa maneira, atuar no sentido de sua elucidação 
para, com isso, promover o desenvolvimento de 
uma sociedade mais consciente de suas próprias 
escolhas. 

Palavras-chave: Análise do discurso; Discurso 
publicitário; Ethos; Enunciação.

Este artigo apresenta um breve estudo acerca da 
educação financeira e da exclusão financeira no 
Brasil. A educação financeira é, normalmente, 
negligenciada nos contextos formais e nos con-
textos informais de educação. Dessa forma, a 
maior parte da população brasileira torna-se 
excluída das melhores modalidades de investi-
mento. A leitura e análise de artigos, a consulta a 
pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre o tema, 
além de documentários e canais das redes sociais 
sobre educação financeira foram os recursos que 
permitiram o desenvolvimento deste estudo. 
A pesquisa permitiu identificar o processo de 
exclusão financeira existente no Brasil e com-
preender as formas disponíveis para minimizar tal 

TRANSFORMAÇÃO DE 
ENERGIA MECÂNICA EM 
ENERGIA ELÉTRICA:   
Construção de ecodispositivos geradores 
de energia renovável

ANÁLISE DO DISCURSO 
PUBLICITÁRIO:    
o que as campanhas vendem  
além do produto? 

EDUCAÇÃO 
E EXCLUSÃO  
FINANCEIRA

ORIENTANDO: Maurício Lemos Buenos Fontes

ORIENTANDA: Hannah Ely da Silva Carvalho

ORIENTANDA: Ana Clara Santos Reis

ORIENTADORA: Angela Nunes Lopes

ORIENTADOR: Anselmo Luiz Pereira Campos

ORIENTADOR: Daniel Macedo

processo. Atualmente, com os avanços nas tec-
nologias da informação e comunicação, existem 
conteúdos sobre educação financeira em diversas 
redes sociais. Portanto, a educação financeira é 
um tema que não pode mais ser negligenciado ao 
longo do processo de escolarização dos estudan-
tes brasileiros.

Palavras-chave: Educação financeira; Exclusão 
financeira; Investimentos; Redes sociais; Escolari-
zação.
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O objetivo deste artigo é apresentar algumas con-
siderações sobre a utilização da Matemática, em 
especial a geometria analítica, e suas contribuições 
para o avanço da sociedade. Apresenta a modela-
gem geométrica de pontes por meio do software 
GeoGebra para verificar a presença das cônicas no 
seu projeto de construção. Nesse sentido, tece 
considerações sobre o desenvolvimento histórico 
da geometria analítica e sua possibilidade interven-
tora na execução e elaboração de edificações. Traz 
também uma entrevista com um engenheiro civil, 
profissional que utiliza a Matemática diretamente 
em seu trabalho.

Palavras-chave: Cálculo; Geometria analítica; 
Cônicas; História da Matemática; Pontes.

A religião e a ciência são duas vertentes do pen-
samento humano muitas vezes colocadas como 
opostas. No entanto, essas, juntamente à Filosofia, 
têm um propósito único de explicar o universo, 
podendo, então, apresentar diversas convergên-
cias. Sendo assim, este estudo buscou desenvolver 
reflexões filosóficas a respeito das possíveis formas 
de relação entre os conceitos da Física contem-
porânea e o conceito de Deus para as religiões 
cristãs evangélica e católica, por meio de uma 
pesquisa exploratória, que analisou os conceitos 
de dualidade da luz e do comportamento quântico 
do elétron, bem como o conceito de Deus 
segundo textos das religiões católica e evangélica. 
Diante disso, foi possível perceber o estabeleci-
mento dessa figura como uma espécie de cons-
ciência coletiva; do mesmo modo, foi possível 
analisar o comportamento da matéria quântica 
como, também, uma forma de consciência. Sendo 
assim, é notável uma relação central que tange no 
campo da existência de consciências, possivel-
mente interligadas.

Palavras-chave: Física contemporânea; 
Religiões cristãs; Deus; Matéria. 

No artigo em questão, analisa-se o papel dos pres-
supostos presentes nas charges de André Dahmer 
na construção de retratos do Brasil ao longo dos 
seus três últimos governos: Dilma Rousseff, Michel
Temer e Jair Bolsonaro. Para isso, inicialmente, 
aborda-se no referencial teórico o denso caráter 
argumentativo da linguagem e o papel dos pres-
supostos na persuasão e consequente formação 
de opiniões por parte das pessoas a quem é vei-
culada. A seguir, é feita a análise dos objetos de 
estudo em questão: seis charges de André Dah-
mer, provenientes dos três períodos políticos 
supracitados. Nesse contexto, investigam-se os 
pressupostos presentes nesses textos, além dos 
demais componentes destes que, juntos, veiculam 
implicitamente determinada crítica, como abor-
dado no referencial teórico. Por meio dessa aná-
lise, formam-se os retratos políticos do Brasil obje-
tivados pelo artigo. Sob esse viés, esses nos 
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transmitem a ideia de um país onde a democracia 
não é legítima, haja vista a intensa corrupção exis-
tente no meio político e a sobreposição dos inte-
resses privados em relação aos públicos.

Palavras-chave: Linguagem; Implícitos;  
Persuasão; Argumentatividade; Discurso.
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Este artigo tem como objetivo analisar as 
mudanças nas propostas de correção da redação 
do Enem nos anos de 2017 e 2018, a fim de 
encontrar uma relação de padronização nos tex-
tos nota 1000. Partindo dos parâmetros 
estabelecidos pela plataforma virtual Letrus e da 
discussão das obras da autora Ingedore Koch, 
além da análise de duas redações cujos autores 
realizaram o Enem e obtiveram a nota máxima 
(1.000), foi possível desenvolver os objetivos cita-
dos inicialmente. Após a análise, foi determinada 
a existência de um padrão estrutural na redação 
do Enem e constatado que não houve mudanças 
radicais nas correções durante os anos avaliados. 
No artigo, por fim, também se evidencia ser neces-
sária a análise de textos das outras edições 
do Enem (1998-2016) para que haja maior 
precisão nos resultados obtidos.

Palavras-chave:  Redação; Dissertação; 
Argumentação; Correção.

Este trabalho tem por objetivo a proposição e efe-
tivação da criação da Rádio Web para o Colégio 
Santo Agostinho de Contagem. A iniciativa surge 
da necessidade da criação de meios tecnológicos 
para promover uma educação que seja capaz de 
se atrelar à tecnologia no mundo acadêmico de 
maneira eficaz. A proposta é criar, por meio de 
plataformas virtuais, podcasts focados em con-
teúdo educativo, nos quais o aluno se torne um 
agente ativo do processo de criação, desenvolvi-
mento e aprendizagem. O desenvolvimento teó-
rico se alicerçará em revisões bibliográficas, 
enquetes internas na sociedade agostiniana de 
Contagem e entrevistas com os mais diversos tipos 
de profissionais. Neste artigo, serão discutidas 
questões como a influência das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) no aprendizado 
e no mercado de trabalho do futuro, os processos 
de aprendizado e educação e como a web rádio 
é capaz de agregar todas as questões citadas ante-
riormente de maneira eficiente. Este trabalho tam-
bém terá um produto, além do artigo que se segue 
neste documento.

Palavras-chave: Rádio; Tecnologia; Educação; 
Aprendizado; Desenvolvimento; Web; Tecnológi-
cas.

O presente artigo tem como objetivo estabelecer 
uma pesquisa básica estratégica acerca da 
realidade da produção audiovisual no contexto 
hodierno brasileiro, em especial do ramo 
independente, a partir de uma análise sociológica, 
histórica e econômica, que culmina em um cená-
rio desfavorável. Desse modo, adotaram-se a pes-
quisa documental, a pesquisa ex post facto e uma 
pesquisa descritiva, de maneira a explicitar a visão 
d a  i n d ú s t r i a  c i n e m a t o g r á f i c a  e m  
longas-metragens vigentes e a tentativa de  
desconstruí-la pelo cinema independente.

Palavras-chave: Audiovisual; Cinema indepen-
dente; Indústria.
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O trabalho analisa a manipulação utilizada nos 
controles de massas no discurso religioso. Tal 
fenômeno foi explicitado através das filosofias da 
linguagem de Ludwig Wittgenstein e Mikhail 
Bakhtin para que fosse possível a identificação das 
estratégias de manipulação desenvolvidas por 
Noam Chomsky. Ocorre também a análise da ética 
desenvolvida por esses discursos religiosos, sob a 
perspectiva de Edgar Morin, para identificar as 
intenções por detrás dessa manipulação.

Palavras-chave: Manipulação; Religião; 
Linguagem; Ética.

Durante o século XI, ocorreram mudanças nos 
campos da arte e da ciência na Europa; esse  
movimento cultural recebe o nome de Renasci-
mento. Nesse período, os artistas buscam, na ob-
servação da natureza, a excelência da represen-
tação pictórica. Esse trabalho propõe uma análise 
da vida e obra de Leonardo da Vinci, um dos maio-
res artistas do Renascimento, e revela aspectos 
importantes da concepção social a seu respeito 
como um artista, um mito e um gênio.

Palavras-chave: Renascimento; Leonardo 
da Vinci; Artista; Mito; Gênio.

O objetivo da pesquisa foi compreender como a 
superdotação pode causar problemas emocionais 
e no comportamento social através de um projeto 
de iniciação científica, tecnológica e artística no 
Colégio Santo Agostinho de Contagem. Os auto-
res da pesquisa são estudantes matriculados na 2ª 
série do Ensino Médio. Para tanto, foi realizado um 
estudo descritivo de natureza qualitativa explora-
tória e o procedimento técnico foi a análise do 
filme O Gênio Indomável. Os resultados obtidos 
apontaram para um perfil neuropsicológico com 
eficiência intelectual extraordinária para resolução 
de problemas matemáticos, como também para 
outros assuntos acadêmicos, mas significativa difi-
culdade de autorregular as emoções, insegurança 
frente aos desafios afetivos, de interação social e 
desvio de conduta em relação às regras de boa 
convivência. Além disso, foi feita uma reflexão 
sobre a necessidade de inclusão social e de  
políticas antibullying, respeitando a diversidade e 
as características de um cérebro bem-dotado.

Palavras-chave: Superdotação;  
Comportamento social; Emoção; Afetividade.

O presente trabalho visa discutir acerca do artista 
Leonardo da Vinci, para além das técnicas empre-
gadas em suas obras e das suas contribuições 
engenhosas para a sociedade, com o objetivo de 
compreender a ideia de beleza e sua relação com 
a arte associada à sua compreensão como prática 
sagrada, à ideia do artista como um criador genial. 
Investiga-se também o motivo pelo qual artistas 
que foram capazes de inaugurar manifestações 
artísticas, realizar rupturas em padrões compor-
tamentais e de pensamento, desenvolver tecno-
logias criativas e levantar discussões acerca do ser 
humano, tais como Leonardo da Vinci, conquis-
taram a atemporalidade histórica. A coleta de 
informações para a construção deste material 
manteve-se em livros de artistas e filósofos e pes-
quisas on-line, a fim de buscar informações tanto 
em fatos passados e concisos quanto em opiniões 
evoluídas e atuais sobre o assunto.

Palavras-chave: Leonardo da Vinci; Arte; Mito; 
Artista; Gênio; Renascimento.
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Esta pesquisa enquadra-se na leitura sobre a tradição e a tradução dos grupos de dança, visando com-
preender qual a visão dos povos originários acerca do processo de tradução de suas manifestações. 
Na investigação, buscamos perceber os diferentes pontos de vista dos povos quilombolas, tomando 
como campo de pesquisa a Comunidade dos Arturos de Contagem e as traduções do Grupo Sarandei-
ros de Contagem. Apoiando-se em uma perspectiva antropológica do conceito de cultura, lançamos 
mão da compreensão de tradição e tradução como processos distintos de exposição pública do folclore. 
Situando-se metodologicamente na perspectiva qualitativa, esta pesquisa lançou mão da estratégia de 
observação em campo e de uma entrevista semiestruturada com a Rainha Conga da Comunidade dos 
Arturos. Ao que parece, o processo de tradução gera um sentimento controverso nos povos tradicionais, 
que envolve o estranhamento na relação com o sagrado e o reconhecimento da importância do traba-
lho de valorização cultural.

Palavras-chave: Dança; Tradição; Tradução.

TRADUÇÃO DA TRADIÇÃO:   
a percepção dos povos de origem

ORIENTADOR: Petrônio Alves Pereira

ORIENTANDAS: Ana Beatriz Habaeb Moreira / Gabriela Barbosa 
Gonçalves / Letícia Ferreira Vale / Renata Canuto Ferreira

// COLÉGIO SANTO AGOSTINHO

30



Foram apresentadas nesta revista as várias 
excelências que envolvem os projetos e propostas 
pedagógicas da escola e também os estudantes que 
se destacaram por resultados vistosos durante todo 
o ano. 

A excelência de um resultado faz transparecer os esfor-
ços e dedicações cotidianos que nem sempre estive-
ram visíveis ao longo da jornada. Nisso, há 
também uma excelência humana: a capacidade de 
perseverança, o bem-fazer e a convicção pessoal 
naquilo a que se dedica revelam tenacidade e 
comprometimento com ideais e propósitos. 

Há casos raros em que se chega à excelência por dom, 
por disposição intrínseca em relação a alguma área do 
saber e do fazer. O mais comum, no entanto, é que se 
alcance a excelência como fruto de muita dedicação, 
esforços, escolhas e renúncias. Parabéns à escola por 
apresentar caminhos e ideais elevados aos seus alunos. 
E parabéns aos alunos e seus familiares por almejarem 
e permanecerem dispostos a esse crescimento! 

DEPAS
A EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA 
É TAMBÉM 
HUMANA 

Jean Carlos   
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO 
DE EVANGELIZAÇÃO
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