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A Revista 2ª Milha é uma tentativa de apresentar à
comunidade escolar parte daquilo que foi vivenciado
em 2018. Não é possível colocar no papel todos os
aprendizados, riquezas, crescimentos, descobertas,
desafios, apertos e frios na barriga. A experiência passou, tocou e aconteceu na vida de todos os estudantes envolvidos nas propostas. Agora, ela está inscrita
na história de cada um. São mobilizados o corpo, as
emoções e a cognição. Não se mede e nem se quantifica a transformação proporcionada pelos projetos
oferecidos. Não vale nota e nem há obrigação. Participa quem deseja e almeja andar na 2ª milha, aquela
que se vai pelo gosto de conhecer.
Querer conhecer nasce da curiosidade e da pergunta. A grande motivação não vem de fora como um
móbile que perde o seu encanto quando interrompe
seu movimento. A motivação que persiste é aquela que vem de dentro, força que fica cada vez mais
robusta quanto mais se conhece. Orgulhamo-nos e
nos alegramos com cada conquista e desejamos que
mais e mais alunos se unam a essa turma que já descobriu que conhecer não tem etapa, série e nem entra de férias, pois é atitude. Parabéns a todos e todas
que estão fazendo essa caminhada.

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira
DIRETORA DO COLÉGIO SANTO
AGOSTINHO - CONTAGEM

ct.santoagostinho.com.br
contagem@santoagostinho.com.br
facebook.com/colegiosantoagostinho.ct
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DO CONHECIMENTO

UM ESTÍMULO EM BUSCA DAS
CIÊNCIAS, CULTURAS E TECNOLOGIAS.
As Olimpíadas do Conhecimento constituem, para
nós do Colégio Santo Agostinho - Contagem, excelentes oportunidades para colocar em prática o princípio da nossa missão educadora, que é promover
as potencialidades e valores presentes no educando.
Seu formato tem inspiração nas Olimpíadas Esportivas, em que atletas especialmente treinados competem por medalhas e cultivam seus laços culturais e o
espírito de excelência.
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1º SEMINÁRIO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Com a proposta de ir além da sala de aula, o programa
amplia espaços de conhecimento e possibilita que os
estudantes desenvolvam a própria trajetória de aprendizagem.

Assim, tomadas como “competições”, “concursos”
ou mesmo “gincanas”, essas Olimpíadas buscam testar os conhecimentos dos participantes e premiar
aqueles que se saem melhor.
Entretanto, mais do que medalhas, certificados e prêmios de participação, elas devem ser vistas como um
espaço em que estudantes e professores não apenas
fazem novas descobertas, mas também promovem
ideias capazes de responder às questões que permitam ampliar conhecimentos. Um estímulo para que
os jovens saibam mais sobre as ciências, as culturas
e as tecnologias.
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PROFESSORES DO COLÉGIO SANTO
AGOSTINHO - CONTAGEM
REPRESENTARÃO O BRASIL NO
CONGRESSO INTERNACIONAL DA
MICROSOFT, EM PARIS.
O projeto da dupla foi reconhecido como um dos 100
melhores de Física do mundo e entre os 20 da América Latina.

p.35
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A cada ano, temos a possibilidade de participar de
diferentes Olimpíadas, sejam elas internas, organizadas pelas próprias instituições de ensino, regionais,
estaduais ou nacionais. Sem contar as competições
que firmam intercâmbio entre escolas e instituições
de Ensino Superior e internacionais. Da mesma forma, tais eventos também colaboram para esclarecer
e incentivar a escolha profissional dos estudantes.
Portanto, em sua essência, as Olimpíadas são atividades de trabalho em comum, nas quais estudantes e
professores somam esforços para encarar desafios e
superar dificuldades, propósito que vai além da vontade de ganhar “derrotando o adversário”.

O envolvimento direto dos 536 estudantes e das
equipes de professores responsáveis só vem confirmar o quanto o programa tem se constituído
em uma caminhada para além daquilo que é trabalhado em sala de aula.
Um propósito fundamental do Programa que, no
conjunto de suas realizações, procura cada vez
mais levantar questionamentos, estimular a busca
de respostas adequadas a questões instigantes,
suscitando a própria originalidade, criatividade
e autonomia intelectual e acadêmica do sujeito
em processo de formação, no caso, o estudante.
Uma maneira de dizer a esses jovens que, se a
competência é um atributo essencial neste mundo globalizado, incerto e concorrencial, mais que
nunca é preciso aproximar e coordenar habilidades com conhecimentos e atitudes.
Que venham as próximas Olimpíadas!

Mauro Sérgio de Jesus
GESTOR PEDAGÓGICO

Em 2018, o CSA-CT, participou das seguintes
Olimpíadas:
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// Canguru sem Fronteiras 2018 //
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// Olimpíada Interna de Matemática - 1º Lugar //

// Olimpíada Interna de Matemática - 2º Lugar //
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// 21ª Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica //
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NOSSAS OLIMPÍADAS
EM NÚMEROS
• Canguru: 86 alunos (3º ano do Ensino
Fundamental à 2ª série do Ensino Médio)
• 14ª OBMEP: 200 alunos (6º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio)
• 4ª Olimpíada Interna de Matemática:
113 alunos (6º ano do Ensino Fundamental
à 3ª série do Ensino Médio)
• Copa Brasil de Matemática Mangahigh:
(2º ao 9º ano do Ensino Fundamental)
Professores responsáveis:
Danúbia Diniz e Carlos Eduardo

• 46 alunos (5º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio)
Professores responsáveis:
Ivan Pontelo e Ângela Nunes

• 28 alunos (8º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio)
Professor responsável:
Ivan Pontelo

• 12 alunos (1ª e 2ª séries do Ensino
Médio) - Mineira de Química
• Todos os alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental (Química Júnior):
100 alunos
Professores responsáveis:
Raquel Malta e Talita Gonçalves

Olimpíadas de Química
(Mineira de Química
e Química Júnior)

• 51 alunos (9º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio)
Professores responsáveis:
Flávio Berutti
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REGISTRO PROFISSIONAL
DE ALUNOS DO GRUPO
SARANDEIROS
Oito alunos do Colégio Santo Agostinho - Contagem, que fazem parte do Grupo Sarandeiros, obtiveram o Registro Profissional como Dançarinos
pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais
(SATED - MG).
O objetivo do Sarandeiros no Colégio é possibilitar a valorização da diversidade cultural brasileira
e a experiência artística dos estudantes por meio
da dança. Dessa forma, o trabalho do Sarandeiros

não abre mão de um desenvolvimento técnico e artístico de qualidade para seus dançarinos.

MINIONU,
TRI-E E SIAC

A obtenção do registro exigiu de nossos estudantes
a comprovação de mais de 5 anos de experiência e a
aprovação em um exame técnico-artístico, realizado
por uma banca de especialistas em dança.
Parabéns aos artistas profissionais do Colégio Santo
Agostinho - Contagem:

Ana Lúcia de Oliveira Tavares, Cecília Siman Salema, Daniela Francione Teixeira, Hudson Souza Nogueira,
Iago Rogério Silva, Leonardo Prá De Athayde, Sophia Mesquita Vieira e Thaís Peixoto Saraiva Coimbra.

PROJETOS DE
SIMULAÇÕES CRESCEM
NO BRASIL E NO MUNDO.
Atualmente, diversas universidades e escolas
adotam o modelo de simulações diplomáticas
como uma atividade extracurricular alternativa
ao aprendizado tradicional. Estima-se que
mais de 400 simulações por ano são realizadas
no mundo, abrindo um caminho estimulante
para a aprendizagem e o desenvolvimento
de diversas habilidades dos estudantes.
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// Esses modelos levam os
jovens a buscar soluções para
problemas internacionais por
meio de debates, de uma
maneira diplomática, respeitosa
e assertiva, conforme os
princípios estabelecidos pela
Carta das Nações Unidas. //
Dentro do Programa 2ª Milha, a nossa escola já
vem adotando esse modelo de simulação internamente desde 2011, com grande adesão dos estudantes. Além disso, estimulamos a participação
em simulações externas em universidades como
a PUC Minas, que promove o Modelo Intercolegial das Nações Unidas (MiniONU), que está em
sua 19º edição; e também na Escola Superior
de Direito Dom Helder Câmara, com o mais recente modelo que simula a Corte Internacional
de Justiça (com debates totalmente em Inglês, o
que exige dos participantes a necessária fluência
nesse idioma). Atualmente em sua 5ª edição, com
muito sucesso entre os jovens de Belo Horizonte,
inclusive com premiação de uma viagem à Haia
(Holanda) para os vencedores. Quanto a esse, a
participação dos nossos estudantes merece destaque, pois em cinco edições, nossa escola já ganhou três vezes o 1º lugar. Esses modelos vêm
cada vez mais efetivar o crescimento dos nossos
estudantes como partícipes de suas formações
acadêmicas, direcionando o apreço por algumas
áreas profissionais como Direito, Relações Internacionais, Comunicação, entre outras.
A 7ª edição da Simulação Interna Agostiniana de
Contagem – SIAC 2018 teve como tema “Mulheres: Saúde, Educação, Trabalho e Segurança”. Os
participantes desempenharam, nesse comitê, em
grupos, a representatividade diplomática de um
país que lhes foi atribuído, para estabelecerem
metas e resoluções que resolvessem ou minimizassem os problemas discutidos.
Tal contexto, portanto, exige que os estudantes
expressem opiniões e defesas que não refletem,
necessariamente, sua opinião, e sim a política externa do país que eles naquele momento representam. Por isso, o delegado precisa conhecer
algumas nuances das políticas existentes nesse
país. Sobretudo, ele extrapola a conduta de um
simples estudante, pois precisa pesquisar de forma acadêmica, desenvolver estudos e argumentos, buscar informações e justificativas sobre os
principais eventos políticos ligados ao tema em
12
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questão para desenvolver sua oratória e suas justificativas no debate com os outros representantes.
SIMULAÇÕES EXTERNAS
Em relação às simulações externas, neste ano participamos do 19º MiniONU da PUC Minas, que contou
com a presença de 1005 estudantes do Ensino Médio
de vários Estados brasileiros. Eles foram distribuídos
em 19 comitês, com temáticas sobre as mais variadas
situações geopolíticas atuais no mundo, bem como
representações ligadas aos Direitos Humanos, às
questões ambientais, crise alimentar, direito dos povos indígenas, entre outros.
Em outro ambiente acadêmico, na Escola Superior
de Direito Dom Helder Câmara, nossos estudantes
participaram do Tribunal Internacional Estudantil
(TRI-e), que simula uma corte internacional visando
à resolução de questões de extrema controvérsia no
seio do Direito Internacional. Neste ano, o tema foi “O
direito do Estado de se armar face ao princípio da paz
universal”, com a seguinte situação-problema: “Os
Estados detentores de armas nucleares são obrigados a se desarmarem, independentemente de serem
signatários das convenções internacionais que regulamentam o tema?”. A partir dessa condição, nossos
estudantes passaram a desenvolver seus estudos e
escrever a fundamentação de argumentos capazes
de convencer o corpo de jurados em sete fases. Dessa simulação participaram 190 grupos de diversas
escolas da região metropolitana de Belo Horizonte,
aproximadamente 1147 estudantes, com o objetivo
de chegar até a final. Com orgulho, chegamos à semifinal com dois grupos de alunos do Colégio Santo
Agostinho - Contagem entre os seis grupos possíveis
para essa fase. Na final, os grupos, muito bem preparados, mantiveram equilíbrio e, após três horas de
argumentação frente ao Corpo de Jurados, formado
por renomados professores de Direito da Dom Helder e juízes, nossa escola se tornou tricampeã na 5ª
edição do Tribunal Internacional Estudantil (TRI-e).

SIAC E TRI-E NA VOZ
DE QUEM PARTICIPA
SIAC
// A SIAC Contagem oferece aos alunos a possibilidade de simular a reunião
de algum comitê da Organização das Nações Unidas (ONU) e representar
a sua respectiva delegação ao longo de dois dias de debate. Além disso,
os estudantes têm a oportunidade de imergir no mundo das simulações, colocar em prática temas debatidos em sala de aula, utilizar da criatividade para
resolver os tópicos a serem debatidos e aprimorar a sua oratória no decorrer
das discussões.
Participar da SIAC 2018 foi uma experiência incrível, visto que representar
um país islâmico, como o Egito, em um comitê abordando a situação das
mulheres na atualidade foi um grande desafio para mim, pois levou-me a
defender um posicionamento totalmente contrário ao meu. Por outro lado,
pude conhecer um pouco mais sobre a questão das mulheres no mundo,
principalmente a partir dos discursos de uma haitiana e uma congolesa durante a cerimônia de abertura, e como sua situação pode variar drasticamente em diferentes nações. //
Lucas Almeida Brandão
2ª SÉRIE A

Foi gratificante constatar que as simulações fomentaram a criatividade, a pesquisa acadêmica, o estudo e a oratória. Os resultados deste ano permitiram
comprovar sua eficiência no desenvolvimento dos
estudantes para que se tornem protagonistas e desenvolvam competências necessárias para a sua autonomia profissional no futuro.

Márcio Luiz Rocha
COORDENADOR DA SIAC
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TRI-E
// Desde 2015, as simulações das Nações Unidas têm me encantado profundamente. Por ser grande admiradora de métodos de aprendizado em que
o discente atua como protagonista no
processo educativo, realizando atividades que aplicam fundamentos teóricos
no cotidiano, vi-me rapidamente imersa em ações em que eu poderia não só
praticar minhas habilidades comunicativas, como também aprender sobre
diversos tópicos a partir de uma abordagem prática e multidisciplinar.
Acredito plenamente que o TRI-e, promovido pela Escola Superior Dom Helder Câmara, apareceu como uma grande oportunidade de expandir ainda mais
meus horizontes e minha compreensão
acerca do exercício da diplomacia e do
Direito Internacional, por incentivar justamente a participação ativa dos competidores, capacidade de cooperação
e métodos de pesquisa, o que é fundamental para a jornada acadêmica, sobretudo nos próprios moldes agostinianos, os quais foram a base da minha
formação até aqui.
Decerto, ser a primeira bicampeã na
história da competição foi não só uma
grande honra, como uma recompensa pelos esforços junto à equipe, que
duraram meses. Se em 2017 vencer o
TRI-e foi um grande desafio, a edição
de 2018 trouxe consigo, para mim, um
insaciável desejo de autossuperação,
aliado à imensa vontade de adquirir
um aprendizado que me será tão útil
no próximo ano, quando irei ingressar
no curso de Direito, e também pelo
resto da minha vida.

seria possível sem o apoio dos docentes
dessa Instituição Agostiniana em Contagem, que tanto nos deram suporte e a
formação necessária durante essa jornada,
uma vez que, do contrário, eu não teria
adentrado o universo das simulações ou
tido uma ideia tão clara dos meus objetivos
para o futuro. Afinal, sair da zona de conforto e descobrir-se também são processos
inerentes à inquietude e à aprendizagem
do aluno agostiniano. //
Luiza Batista Belém
3ª SÉRIE B

// Participar do TRI-e foi uma experiência única, diferente de qualquer simulação que eu já tenha participado. Defendemos o desarmamento nuclear
perante a suposta Corte Internacional de Justiça. O TRI-e me fez crescer
muito, aprimorar minha oratória, aprender sobre Direito Internacional, fazer
novos amigos e ter mais certeza da carreira que quero seguir. Foram alguns
meses de trabalho duro, muita dedicação e entrega. Minha equipe chegou até
a semifinal e valeu a pena todo o investimento.
No dia da final, eu recebi Menção Honrosa por destaque de oratória. É muito
gratificante o reconhecimento pelo mérito do que gosto de fazer.
Eu sempre me identifiquei com atividades deste tipo, que envolvem discursar,
e tive a chance de aperfeiçoar isso. Por fim, a escola foi meu alicerce, pois
além de abrir portas para oportunidades como essa, sempre dá todo apoio e
reconhecimento. //
Camilla Oliveira Elias
2ª SÉRIE B

Por fim, estou certa de que nada disso
14
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AS VENCEDORAS
DO TRI-E 2018

CLUBE DE
ASTRONOMIA SANTO
AGOSTINHO (CASA)
Desde 2014, o CASA tem proporcionado aos nossos
apreciadores do céu muitas experiências interessantes. Por meio de atividades interativas e de observação, os membros do clube vêm desenvolvendo uma
concepção cada vez mais complexa sobre nosso
lugar no universo e da importância de preservarmos
nosso planeta.

UM PASSO NO FUTURO

Com o objetivo de ampliar nosso propósito de utilizar a astronomia como porta de entrada e interesse
pelas ciências, em 2018, doze estudantes do 8° ano
do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio
foram convidados a participar da elaboração de uma
nova proposta para o CASA 2019. Sob a orientação
da professora de Matemática Ângela Lopes e do professor de Física Ivan Pontelo, formamos um grupo de
estudo em astronomia e desenvolvemos um novo
projeto com muitas novidades para o próximo ano.

“Em algum lugar, algo incrível está
esperando para ser descoberto.“

Através da XXI Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA), o estudante Henrique Lopes de
Assunção (3ª série do Ensino Médio), foi pré-selecionado para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia 2019.

Carl Sagan

Vem aí muitas
novidades
para 2019!

Ângela Nunes Lopes
COORDENADORA DO CLUBE DE ASTRONOMIA

Lígia Wolbert, Thaís Peixoto e Luiza Belém.
VENCEDORAS DO TRI-E 2018 PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA.
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DESTAQUE
NA 6ª EDIÇÃO
DA FEBRAT
Em outubro de 2018 foi realizada a 6ª edição da FEBRAT - Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas.
A aluna Eduarda Luiza Moreira de Souza, da 1ª série B
do Ensino Médio, foi selecionada para participar da feira com o seu trabalho “A voz da mulher nas rádios de
Belo Horizonte e região metropolitana“ - que foi desenvolvido no 1º Seminário de Iniciação Científica do
Colégio Santo Agostinho - Contagem.
O orientador de Iniciação Científica de Eduarda, professor Ivan Pontelo, considera que participações em
grandes feiras como essa costumam ser transformadoras e são muito importantes para o desenvolvimento do estudante, tanto do ponto de vista acadêmico
quanto com relação às habilidades e competências
da aluna, que demonstrou desenvoltura de fala e domínio do conteúdo apresentado e da metodologia
científica.
Na 6ª edição da FEBRAT, o trabalho recebeu o prêmio de Honra ao Mérito de melhor banner entre os
200 projetos de todo o país.
“O 2ª Milha sem dúvida é um dos projetos mais incríveis do Colégio, porque ele consegue abrir várias
portas para a carreira profissional. Eu consegui participar da 6ª edição da FEBRAT e sei que foi uma experiência que mudou completamente a minha vida
acadêmica e, com certeza, sou muito grata ao Colégio”, conta Eduarda Luiza.

6ª EDIÇÃO DA
EXCELÊNCIA
AGOSTINIANA
// Que o “alegrar com quem se
alegra“ é uma virtude das mais
elevadas e complexas. Isso vale
para os jovens e os adultos. //
Quando liberamos a listagem com os nomes dos contemplados na Excelência Agostiniana, recebemos
mensagens com duas reações distintas, dois sentimentos antagônicos.
O primeiro é o de alegria. O sentimento de orgulho e
satisfação dos pais e dos estudantes ao verem o seu
nome na listagem. Surpresa e alegria também entre
aqueles que não conseguiram alcançar 80% de média,
mas foram reconhecidos pelos professores como
exemplo de persistência e de autossuperação.
Esse sentimento é fácil de entender. Gostamos do
reconhecimento muito mais quando vem cercado de
uma cerimônia na presença da família e dos professores.
A segunda reação é de reprovação da iniciativa, como
se a escola desconsiderasse quem não alcança a meta.
Sobre essa reação faço uma breve reflexão.
Muitos que não alcançam a meta são, também, estudantes agostinianos por excelência. Eles, ao longo do
ano, com todas as dificuldades, não desistiram e tentaram fazer o melhor. São muitos que fazem esse
movimento, tanto que criamos o diploma de Honra
ao Mérito para não esquecermos desses colegas. Os
professores que convivem com eles os 200 dias letivos,
escolheram representantes por série para que possamos dizer, simbolicamente, que a persistência e a luta
diária de muitos são valores nobres e não passam
despercebidos por nós.
A Excelência Agostiniana nasceu com o intuito de
incentivar os estudantes a continuarem estudando
após o alcance dos 60% necessários para serem aprovados. Muitos relaxavam após ter passado de ano (“Ah!
eu já passei!“). Se já passou, é sinal de que pode ir além!
Estabelecemos então uma meta de média igual ou
acima de 80%.
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Não queremos uma inteligência descolada do coração,
tanto que estabelecemos o critério, a partir deste ano,
que estudantes que não tiverem uma conduta de
respeito aos colegas e aos professores não seriam
chamados. Esta é a primeira edição em que o critério
está sendo aplicado.
Todos os anos ouvíamos reclamações, tanto dos estudantes como dos pais, de que a escola “não se importava“ com os alunos de alto rendimento e que eles
passavam despercebidos por nós. Alegavam que oferecíamos monitorias, plantões, chamávamos os pais
para conversas e que nada disso estava sendo direcionado para eles. De fato, eles estavam corretos. O
evento é para dizer: vocês estão, sim, sendo notados.
Por fim, a maior aprendizagem que podemos extrair
dessa experiência antagônica. Todos os estudantes
têm inúmeras oportunidades de viverem seu potencial
aqui ou fora da escola: teatro, música, dança, iniciação
científica, esporte, clube de astronomia, Sarau, SIAC,
ballet clássico, Olimpíadas do Conhecimento, JISA etc.
Em cada tempo é um grupo que se destaca. Quantos
que são diplomados não conseguiram entrar na equipe esportiva, não ganharam medalha nas Olimpíadas
do Conhecimento, ou não passaram no teste do Sarandeiros?
Se tudo na escola educa, o que estamos ensinando?
Que o “alegrar com quem se alegra“ é uma virtude das
mais elevadas e complexas. Isso vale para os jovens e
os adultos. Devemos pensar e dizer “Que bom que o
colega conquistou algo!” e não “Por que ele e não eu?”.
Conviver e ficar bem com o sucesso e com o brilho
do outro é sinal de inteligência emocional e social.
Escola pode e deve ensinar isso. Precisamos desenvolver essa competência.
Esta experiência nos ensina a lidar com a frustração,
afinal “não somos bons em tudo“, graças a Deus! O
tempo todo precisamos aprender que “ser alguém”
comporta dores e delícias.
O evento da Excelência Agostiniana só será compreendido quando entendermos que o foco não é a desvalorização de quem não foi incluído, mas sim a valorização de quem está.

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira
DIRETORA DO COLÉGIO SANTO
AGOSTINHO - CONTAGEM

*Discurso da diretora Aleluia Heringer, proferido na
cerimônia de diplomação da Excelência Agostiniana.
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ELES SÃO
A EXCELÊNCIA
AGOSTINIANA
// DESTAQUES DO
ENSINO FUNDAMENTAL II //

1º LUGAR
João Victor Ferreira Costa
(8º ANO D)

// DESTAQUES DO
ENSINO MÉDIO //

1º LUGAR
Lucas Almeida Brandão
(2ª SÉRIE A)

2º LUGAR
Camila Aparecida Amorim Castro

2º LUGAR
Rosália Coelho Caputo

(8º ANO C)

(2ª SÉRIE B)

3º LUGAR
Carolina Assunção Fonseca

3º LUGAR
Gabriella Vitoria de Souza

(7º ANO A)

(2ª SÉRIE C)

MENÇÃO HONROSA:
Laís Bitencourt Coelho
(3ª SÉRIE A)
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// DIPLOMADOS DO 6º ANO //

// Mesmo não alcançando a média geral
de 80%, tiveram, contudo, o reconhecimento
dos seus professores como aqueles que
contribuíram para o bom ambiente em
sala de aula – colaborativos, perseverantes,
desabrochando notavelmente seu potencial
estudantil em 2018. //
22
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// DIPLOMADOS DO 8º ANO //

25

// COLÉGIO SANTO AGOSTINHO

// DIPLOMADOS DO 9º ANO //
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// DIPLOMADOS DO ENSINO MÉDIO //
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DEPOIMENTOS
1º SEMINÁRIO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Os avanços das novas tecnologias de informação
e comunicação, especialmente com o advento
da internet e dos microcomputadores e, agora,
dos aparelhos móveis, provocaram transformações profundas em nosso modus vivendi, na medida em que penetraram nas mais diversas esferas da sociedade. Um dos grandes impactos do
avanço tecnológico-midiático está no modo de
lidar com a informação e a comunicação. Inseridos em um mar de informações à disposição,
o indivíduo, para se inserir de forma competente em uma sociedade letrada, deve ser capaz de
se envolver criticamente em práticas sociais que
abordam a recepção e produção de conteúdo.
Um dos desafios das instituições de ensino no
século XXI, marcado pelas transformações paradigmáticas na forma de se produzir, distribuir,
trocar e receber informação, é desenvolver nos
estudantes habilidades, competências e atitudes
que lhes permitam buscar conhecimento, posicionar-se criticamente em relação a ele e, também, produzi-lo quando esse não estiver disponível — tornando-os não somente receptores
competentes — mas também produtores de conhecimento.

A experiência de participar do desenvolvimento de
uma pesquisa de iniciação científica, além de facilitar
a compreensão dos saberes que envolvem a ciência, instrumentaliza para participar de práticas sociais
futuras da vida pessoal, acadêmica e profissional.
Os estudantes, no processo de desenvolvimento da
pesquisa, propõem temas, estudam as literaturas de
referência, criam problemas de pesquisa, levantam
hipóteses, traçam objetivos, definem recortes metodológicos, estabelecem planos de ação, coletam e
interpretam dados.

// “A Iniciação Científica trouxe uma grande oportunidade para eu desenvolver
o tema que gosto e tenho interesse. O meu orientador me ajudou a entender
o caminho que eu poderia seguir para chegar a um resultado profundo e satisfatório. O meu desempenho será importante na minha formação acadêmica, pois além da experiência de ter contato com o mundo de pesquisa acadêmica, eu tive a oportunidade e a capacidade de aprofundar na temática.” //
Giordano Miguel Debona Altoé
1ª SÉRIE B

// “A Iniciação Científica do Colégio Santo Agostinho - Contagem me deixou
deslumbrado. Essa oportunidade alterou muito a minha concepção de fazer
um trabalho dessa magnitude, pois minha visão inicial era que o trabalho
teria apenas uma relação direta com o meu objetivo acadêmico e profissional.
Minha visão no começo era muito limitada. Poder participar da Iniciação
Científica me levou a refletir também acerca do lado humanitário e o tanto
que é importante a disseminação do conhecimento.” //
Diego Barros Belo
1ª SÉRIE C

Na edição de 2018, os trabalhos propostos pelos estudantes trataram de temas ligados às áreas de Ciências Biológicas; Ciências Humanas; Ciências Sociais
Aplicadas; Ciências da Saúde; e Linguística, Letras
e Artes. O resultado das pesquisas desenvolvidas
foi registrado na forma de artigo e apresentado na
1ª Semana de Iniciação Científica do Colégio Santo
Agostinho - Contagem, no formato de pôster, para
os estudantes e os funcionários da instituição, e para
a comunidade externa. O programa é ofertado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II e das
três séries do Ensino Médio.

// “A Iniciação Científica me ajudou muito com a escrita, a minha forma de
interpretar alguns textos com relação à psicologia, e a minha fala, na hora de
apresentar, foi melhorando cada vez mais. Após a pesquisa sobre o autismo,
tive a oportunidade de reconstruir a minha ideia, pois eu imaginava que o
autista tinha um diagnóstico fechado, que todos eram iguais.” //
Isabella Vilela Dias
9º ANO A

Marcus Guilherme P. de Faria Valadares
COORDENADOR DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Programa de Iniciação Científica amplia os espaços de conhecimento para além do âmbito da
sala de aula, propiciando ao estudante, acompanhado por um professor-orientador especialista,
a oportunidade de posicionar-se em relação aos
seus interesses. Além de traçar seu próprio percurso em busca do seu crescimento intelectual e
buscar respostas que atendam a suas curiosidades e seus anseios, transformando sua maneira
de lidar com o conhecimento e tornando-o protagonista da sua própria trajetória de aprendizagem.
28
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VEJA OS
RESUMOS DOS
TRABALHOS
DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
DISPOSITIVO DE VISIBILIDADE E VIGILÂNCIA:
uma análise da rede social Instagram.
ORIENTANDA:

ORIENTADOR:

Hamylle Braga
Pinto Coelho

Prof. Doutor Marcus
Guilherme Pinto de
Faria Valadares

As formas de vigilância empregadas no mundo
contemporâneo expandiram-se, deslocando-se
de espaços outrora físicos para o ambiente virtual, aumentando, consequentemente, a quantidade de pessoas presentes em tal sistema e fazendo
da vigilância uma forma de entretenimento. Se,
por um lado, há a busca de acompanhar o cotidiano e a intimidade de outrem, por outro, há
o desejo de espetacularização da própria vida.
Nesse sentido, a vigilância do outro na rede e a
visibilidade possibilitada pela internet e os novos

aparatos tecnológicos estão intimamente ligadas. A
informação, nesse contexto, desempenha um princípio base desse novo dispositivo, uma vez que sem
ela não há vigilância. Para trabalhar as ideias de vigilância e visibilidade no contexto das Tecnologias de
Informação e Comunicação, a rede social Instagram
foi escolhida como objeto de pesquisa. O trabalho foi
desenvolvido a partir de uma metodologia descritiva
com análise qualitativa.

ORIENTANDOS:

ORIENTADOR:

Diego Barros Belo Mestre Luiz Henrique
João Pedro Morais de Oliveira Reis
A terapia gênica é um procedimento de cunho
biomédico, que teve o início de suas discussões
em 1970, quando o doutor em medicina Stanfield
Rogers teorizou que poderíamos substituir um DNA
defeituoso por um saudável, intencionando definhar
ou até mesmo sepultar determinada patologia.

no assunto. Foi realizado um recorte focado
nas principais doenças monogênicas que estão
atualmente sendo tratadas por essa técnica.

O estudo se baseou em uma revisão bibliográfica
e uma pesquisa exploratória em diversos artigos e
periódicos, como os publicados na Scielo, Pubmed
e Portal da Capes, e de periódicos com expertise

Estudo da influência da alimentação na dinâmica das substâncias
químicas dos neurotransmissores e estruturas do sistema nervoso central
ORIENTANDA:

ORIENTADOR:

Ana Julia Souza Marinho

Leandro Henrique
Fantini

As substâncias químicas e estruturas do sistema nervoso central que participam na regulação da alimentação, assim como os nutrientes encontrados nos
alimentos, contribuem para a dinâmica e formação
dos neurotransmissores. Estes são responsáveis por
diversas sensações, entre elas a sensação de bem-estar. Quando ingerimos um determinado alimento,
algumas reações são desencadeadas, como o chocolate. A ingestão desse alimento provoca uma eventual melhora de humor, consequência da liberação
de uma substância chamada serotonina, causando o
despertar da sensação de prazer e de um sentimento
de alegria característico. As doenças ou transtornos

psicológicos são evidentes em nossa sociedade
atual e tendem a um aumento significativo no
futuro. Isso devido ao modo como as pessoas
se portam diante da alimentação, bem como a
demanda por tratamentos alternativos dessas
doenças. A proposta deste trabalho é apresentar
uma pesquisa sobre o tema, evidenciando descobertas e conclusões que possam contribuir de
alguma forma para a vida das pessoas que sofrem
com doenças e transtornos psicológicos.

A influência da Netflix no cenário audiovisual

FEBRE MACULOSA: a possibilidade
de uma Epidemia
ORIENTANDA:

ORIENTADOR:

Rillary Eduarda
Moreira Costa

Prof. Mestre Luiz Henrique
de Oliveira Reis

Febre maculosa é uma doença transmitida pelo
carrapato Amblyomma cajennense atingindo animais e pessoas, que desenvolve sintomas agudos
e agressivos do Sistema Nervoso Central, podendo evoluir de forma grave até o óbito. Tem como
tratamento o uso de antibioticoterapia, que deve
ser realizado de forma rápida e concisa.

TERAPIA GÊNICA: análise científica
de sua utilização em doenças monogênicas

O estudo tem como objetivo mostrar evidências de
uma potencial epidemia na cidade de Belo Horizonte,
MG. Métodos: estudo de caso de indivíduos e animais
atingidos pela FM, e revisão de literatura. Conclusão:
foram constatados casos confirmados de febre maculosa na região Metropolitana de BH, incluindo 2
óbitos de humanos.

ORIENTANDA:

ORIENTADORA:

Vitória de Souza
Ribeiro Costa

Prof. Ana Carolina
Ferreira Caetano

A Netflix é um serviço de streaming de distribuição de
conteúdos audiovisuais que revolucionou a indústria
do entretenimento ao popularizar uma nova forma de
propagação de mídia. Com essa plataforma, as pessoas passaram a ter acesso a um vasto catálogo de
conteúdos e, agora, podem escolher como, quando,
onde e ao que desejam assistir, sem a necessidade de
um download prévio e sem interrupções comerciais.

consumo de mídia e como a mesma possibilitou que o usuário tenha uma maior autonomia e
acessibilidade aos conteúdos.

Desse modo, o artigo tem o objetivo de analisar como
a Netflix foi responsável por mudanças na forma de
30
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TOTALIDADE E EVENTO: a importância da posição geográfica
da Síria no Oriente Médio utilizando mapas conceituais para
análise da perspectiva cartográfica
ORIENTANDO:

ORIENTADOR:

Gustavo Campos Sabino

Prof. Mestre Daniel
Moreira de Souza

O objetivo dessa pesquisa é analisar o contexto
atual da Síria a partir de sua posição geográfica,
utilizando os conceitos de Totalidade e Evento
de SANTOS (2001) por meio da análise de mapas
da região, utilizando como instrumento didático
os mapas conceituais. Definimos e justificamos o
uso dos termos Totalidade e Evento a partir dos
estudos de Milton Santos (2001). Com isso, estabelecemos três eventos que foram especializados
em mapas, a saber: Mapa do Acordo Sykes Picot
de 1916, a divisão étnico-racial da Síria pós-independência da França, em 1947, e o mapa político
da Síria em 2011, ano em que inicia a Guerra Civil
no país. Como instrumento didático para visualização da análise dos Eventos e da Totalidade da
posição geográfica síria, utilizamos mapas conceituais (NOVAK 1980).

Síria como análise do conflito. Por fim, utilizamos
os mapas conceituais elaborados como parâmetro
de análise das reportagens de jornais nacionais para
avaliar se, de fato, a posição geográfica da Síria era
considerada nas análises pelas reportagens. Podemos considerar como resultados dessa pesquisa que
a análise da posição geográfica da Síria é sim um fator
importante na disputa bélica da região. Ao utilizarmos
dos conceitos de Evento e Totalidade elaborados por
Milton Santos, pudemos analisar com maior capacidade crítica a complexidade e com mais panorama
a disputa espacial do país árabe. Como resultado da
análise de algumas reportagens na mídia nacional
sobre o conflito, há uma espécie de generalização na
abordagem e uma busca fácil e prática para o conflito
e sua possível resolução.

Os mapas conceituais serviram de instrumento
didático para a análise de três reportagens sobre
o conflito com a função de aferir se as mesmas
levam em consideração a posição geográfica da

O PODER DO DISCURSO RELIGIOSO: a influência da ideologia dentro
do pensamento religioso a partir da análise do discurso em Bakhtin
ORIENTANDO:

ORIENTADOR:

Giordano Miguel
Debona Altoé

Prof. Mestre Rodrigo
Moreno Ribeiro Silva

Este trabalho visa a construir um suporte teórico
com fins de identificar, localizar, descrever, relacionar e analisar se existe a presença da ideologia
em algum discurso religioso. Tal discurso mostra-se como um objeto de informação e formação
dos adeptos ou seguidores de uma religião. Deste
modo, a pesquisa irá colaborar com a análise crítica de como as religiões podem estar atuando
como mantenedoras de ideologias na sociedade.
Ademais, esta base teórica poderá recortar as influências que as religiões têm dentro da visão do
Papa Francisco em contraste com a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Assembleia de

32

Deus Vitória em Cristo. Sistematicamente esta proposta se mostra fundamental para a compreensão
do universo religioso e sua influência a partir do uso
da comunicação para conversão e propagação da
fé ou do credo de cada instituição religiosa. A base
metodologia está construída a partir do autor Mikhail
Bakhtin que desenvolveu um método que analisa o
discurso e que se mostrou de suma importância para
o desenvolvimento deste projeto.

Os memes no Twitter
e na produção do humor
ORIENTANDO:

ORIENTADORA:

Pedro Augusto
Monteiro Delgado

Mestre Mariana
Botarro Bambirra

Um dos questionamentos que surge ao se deparar
com o ambiente virtual e as informações que nele
circulam é a respeito do funcionamento das redes
sociais. Além de explicitar essa demanda, esse artigo
visou aprofundar as relações sociais mediadas pelo
Twitter, tendo em vista os memes humorísticos. Para
isso, foi construído um longo raciocínio, que parte
do entendimento do conceito de “meme” até a influência do gênero nos usuários do Twitter. Sendo
assim, questões recorrentes foram discutidas, dúvidas ponderadas e dados concretos avaliados a fim de

compreender como o meme se comporta (especialmente no Twitter) e qual o objetivo do humor
nesse comportamento.

A voz da mulher nas rádios de Belo
Horizonte e Região Metropolitana
ORIENTANDO:

ORIENTADOR:

Eduarda Luiza Moreira
de Souza

Prof. Mestre Ivan
Pontelo

Com este trabalho buscamos realizar uma análise
crítica acerca do tema “a voz feminina nas rádios de
Belo Horizonte”, com o intuito de investigar a presença da mulher nesse meio de comunicação. Fizemos um estudo teórico de fontes desde o contexto
do feminismo no mundo até a história da rádio em
Minas Gerais. Distribuímos, nas rádios investigadas,
um questionário com o intuito de coletar dados qualitativos e quantitativos acerca das mulheres que trabalham nas rádios, em especial as locutoras. Detectamos baixos índices de presença feminina nas rádios

e notamos incoerências nas justificativas para tal,
o que nos leva a mais estudos na área que visem a
soluções para diminuir a desigualdade de gênero
nas rádios.

A Neurobiologia do Autismo: entendendo as características do
espectro e as implicações no desenvolvimento social na infância
ORIENTANDO:

ORIENTADORA:

Isabela Vilela

Psicopedagoga
Sabrina L. Lima

O artigo “A Neurobiologia do Autismo: entendendo
as características do espectro e as implicações no
desenvolvimento social na infância” foi desenvolvido
mediante a observação comportamental do personagem Sam da série Atypical – Netflix e pesquisa nas
principais bases de dados eletrônicos sobre o tema.
Os resultados mostraram uma visão longitudinal do
desenvolvimento cognitivo e uma diversidade comportamental da pessoa com Transtorno do Espectro
do Autismo, baseados em uma descrição histórico-científica das descobertas de Leo Kanner e Hans As-

perger às informações do Manual de Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais, atualmente
em sua 5ª edição.
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// AUTORES DOS TRABALHOS
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA //

PROFESSORES DO COLÉGIO
SANTO AGOSTINHO - CONTAGEM
REPRESENTARÃO O BRASIL NO CONGRESSO
INTERNACIONAL DA MICROSOFT, EM PARIS.
Dois professores de Física do Colégio Santo Agostinho - Contagem foram selecionados para participar
do Education Exchange 2019, evento global organizado anualmente pela Microsoft — que reúne educadores com experiência na integração da tecnologia
em sala de aula. O inovador sistema educacional desenvolvido por Patrick Bonnereau e Ivan Pontelo foi
reconhecido como um dos 100 melhores projetos de
Física do mundo e selecionado entre os 20 da América Latina para integrar o congresso internacional,
previsto entre 2 e 4 de abril, na França.

O sistema, criado em constante diálogo com os discentes, permite a avaliação individualizada, de acordo
com os interesses pessoais de cada estudante. “Aqueles que gostam de música, por exemplo, podem integrar a composição artística ao estudo da Física, ser
avaliado por esse trabalho, sem que os outros sejam
obrigados a também realizar o mesmo exercício”,
explica Ivan Pontelo. A ferramenta possibilita que as
avaliações sejam entregues on-line e até mesmo que
eles tenham agendas compartilhadas para a organização das atividades e trabalhos em grupo.

Aqui no Brasil, além dos nossos professores, apenas
outros dois educadores de São Paulo foram selecionados para participar do Education Exchange 2019. O
encontro conta com mestres e especialistas em educação de mais de 90 países, e promove o intercâmbio de ideias sobre a forma como o digital enriquece
as práticas pedagógicas.

O desempenho dos estudantes é calculado por meio
de uma média aritmética. “O processo de aprendizagem ocorre de forma diferenciada para cada pessoa. Cada aluno tem suas particularidades e o nosso
sistema garante que isso seja considerado nas avaliações”, pontua Patrick. Segundo os professores, o
projeto não se trata apenas de uma questão tecnológica, mas de como aplicar a tecnologia de forma
mais significativa no processo educacional.

A dupla já participava do programa Microsoft Innovative Educator (MIE) e foi escolhida dentre os mais de
8 mil educadores de diversos países, após concursos
locais que identificaram os melhores projetos. Patrick
e Ivan desenvolveram, ao longo de dois anos, uma
plataforma de planejamento e avaliação para o ensino de Física na unidade Contagem.
Agora, a proposta é que o sistema seja incorporado
também às demais disciplinas. “Aplicamos um conceito inovador em sala de aula e estamos colhendo
o reconhecimento do nosso esforço e dedicação
em melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Além de tornar as aulas mais conectadas com as
necessidades da sociedade”, comemora Patrick Bonnereau.
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Patrick e Ivan apontam expressivos resultados na formação dos estudantes, sendo reconhecidos por sua
demonstração espontânea de interesse e participação nas aulas. Por meio de várias iniciativas educacionais, a Microsoft está cada dia mais interessada
em entrar nas salas. A companhia tem investido em
soluções especiais para a educação e também em
facilitar o acesso de professores na inclusão digital
com foco educacional.
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