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EDITORIAL

Nova unidade, nova cidade
Em julho, Positivo assume administração do 
tradicional Colégio Posiville

EXPANSÃO

A reconhecida qualidade de ensino 
do Colégio Positivo chegou, no 
segundo semestre de 2016, à ci-

dade de Joinville (SC). Juntamente com 
o Curso Positivo, a instituição assume a 
administração do Colégio Posiville – uma 
escola com 25 anos de história, tendo 
sido criada e mantida, até então, por 
profissionais vindos do próprio Grupo 
Positivo. O colégio conta, atualmente, 
com três unidades na cidade: uma exclu-
siva para Educação Infantil e uma para 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
que passam a ser unidades do Colégio 
Positivo Joinville; e um prédio exclusivo 
para Cursos Extensivos e Semiextensivos, 
que passa a operar como Curso Positivo.

As unidades em Joinville contam, 
atualmente, com mais de 1.300 alunos 
e aproximadamente 100 professores, 
sendo que mais de 15 mil estudantes já 
passaram pela instituição. “Temos orgulho 
em ser mantenedores de uma escola que 

O ano de 2016 foi, sem sombra de 
dúvidas, de sucesso, resultados e 
conquistas para o Colégio Positivo – 
aqui, neste informativo, estão muitas 
das realizações que a instituição teve 
no período, entre as quais a conquista 
do título de melhor escola da região 
Sul do país, segundo os dados do Enem 
2015. Este foi também o ano em que 
o Colégio Posiville, em Santa Catarina, 
tornou-se o Colégio Positivo Joinville 
– e não poderíamos estar mais felizes 
pela excelência e alegria dos alunos e 
pais que lá nos receberam.

Mas 2016 foi, acima de tudo, um 
ano de olharmos e planejarmos o 
futuro. E o nosso futuro é composto 
pelo futuro de cada um de nossos 
alunos: é por eles que inovamos, 
que crescemos, que queremos ir 
mais longe. Para nossos alunos (e 
para que cada vez mais alunos sejam 
abraçados pela qualidade de nosso 
ensino), lançamos novas modalidades 
de Ensino Médio, anunciamos o 
início das atividades do Maternal 
I e ampliamos a oferta do Ensino 
Bilíngue e do Ensino Internacional. 
Para atender mais famílias, lançamos 
o novo Colégio Positivo Hauer.

Nesta edição do 
informativo Positivo 
com Você, você confere 
todas essas conquistas e 
as propostas de futuro, 
construídas com – e  
para – nossos alunos   
e familiares.

          Boa leitura! 
 

Prof. Celso Hartmann
Diretor-geral do Colégio Positivo

coleciona vários resultados de destaque 
e pretendemos, a partir de agora, aplicar 
a experiência em gestão escolar que 
possuímos para agregar ao excelente 
trabalho que já vem sendo realizado na 
unidade. Junto à equipe do colégio, daremos 
continuidade ao acompanhamento 
próximo às famílias e aos alunos”, afirma 
o professor Celso Hartmann, diretor-geral 
do Colégio Positivo.

A direção da unidade será da professora 
Miriam Lourdes Zanatta, até então 
gestora do Colégio Positivo Júnior. Os 
primeiros passos relativos à transição 
de administração da escola foram 
de integração dos colaboradores ao 
Grupo Positivo, comunicação próxima 
e atendimento aos alunos e pais de 
estudantes da instituição, apresentação do 
Positivo à comunidade da região e nova 
sinalização das unidades. Como o colégio 
já utiliza o Sistema Positivo de Ensino, não 
haverá mudança de material didático.

Novo Colégio Positivo Joinville: tradição do Colégio Posiville, 
com a qualidade de ensino e de gestão do Positivo
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Ano novo, modalidades e 
unidades novas
Além de novas unidades e modalidades, Colégio Positivo 
amplia oferta da Educação Infantil, com o lançamento do 
Maternal I, e passa a contar com o Ensino Bilíngue também 
no Colégio Positivo Júnior

NOVIDADES PARA 2017

O ano de 2017 será, no Colégio Positivo, de novidades e 
de crescimento. Além de chegar a Santa Catarina, com 
o Colégio Positivo Joinville, a instituição lança o Colégio 

Positivo Hauer, novas modalidades de Ensino Médio e, também 
para o próximo ano, passa a oferecer o Maternal I e amplia a oferta 
do Ensino Bilíngue para o Colégio Positivo Júnior. “Investimos 
sempre em qualidade e, com as novas ofertas, queremos que a 
nossa excelência de ensino chegue a cada vez mais lugares e níveis 
de ensino. E, o mais importante, que chegue a mais pessoas, para 
que possamos transformá-las pela educação”, afirma o prof. Celso 
Hartmann, diretor-geral do Colégio Positivo.

Presente no Colégio Positivo Júnior e no Colégio Positivo – 
Jardim Ambiental, o Maternal I contará com as opções de turnos 
matutino ou vespertino. A proposta pedagógica busca desenvolver 
aspectos físicos, psicológicos e intelectuais de crianças que 
completam dois anos até 31 de dezembro de 2017. De acordo 
com a gestora da Educação Infantil do Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental, professora Hannyni Mesquita, cada detalhe para a nova 
modalidade, que será ofertada em espaço exclusivo da Educação 
Infantil, está sendo organizando com dedicação e carinho. “Todo 
o projeto e os espaços foram pensados com um olhar para a Crescimento e 

mais crescimento
Saiba mais sobre os demais 
projetos de expansão do  
Colégio Positivo
- Novo Colégio Positivo Joinville: leia, na 
página 2, sobre a chegada do Grupo Positivo 
a Santa Catarina, assumindo a administração 
do tradicional Colégio Posiville.

- Novo Colégio Positivo Hauer: na página 18, 
você confere o lançamento da unidade, que 
contará com a oferta do Ensino Médio.

- Novo Ensino Médio Internacional: na 
matéria de capa, nas páginas 16 a 21, 
saiba mais sobre o novo Ensino Médio do 
Colégio Positivo, com formatos e propostas 
inovadoras.

Novo Maternal I: desenvolvimento de 
habilidades de crianças que completam 

dois anos até 31 de dezembro

valorização da infância, da interação, da empatia, do afeto e do 
brincar e aprender pela experiência”, afirma.

O Ensino Bilíngue, em período ampliado, por sua vez, é uma 
modalidade já reconhecida por sua oferta no Colégio Positivo 
– Jardim Ambiental e, agora, chega também ao Colégio Positivo 
Júnior, para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 
Nessa modalidade de ensino, o estudante conta com um ambiente 
exclusivo de aprendizagem para a aquisição natural e espontânea 
da Língua Inglesa, estabelecendo contato com diferentes culturas e, 
assim, ampliando a percepção de mundo. Alguns diferenciais são as 
disciplinas básicas do currículo nacional estudadas em português; 
atividades culturais e esportivas conduzidas em inglês; projetos 
pedagógicos desenvolvidos em inglês; rotinas diferenciadas, 
acompanhadas por profissionais especializados; possiblidade de 
vivência multicultural; e espaço exclusivo, especialmente projetado.

Ensino Bilíngue agora no Colégio Positivo Júnior: contato com diferentes 
culturas e ampliação da percepção de mundo
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Peer instruction transforma alunos em 
agentes ativos de aprendizagem 
Metodologia de ensino triplica índice de aprendizado em sala de aula

TECNOLOGIA

É fácil imaginar que aulas com números e cálculos são 
monótonas e difíceis. Não no Colégio Positivo. Desde 
2015, os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

trabalham conceitos de disciplinas diversas com uma metodo-
logia diferente: a peer instruction ou instrução pelos colegas. 
Desenvolvido na Universidade de Harvard, na década de 1990, 
o método reorganiza a sala de aula, tornando o aluno a peça 
central do aprendizado. Um desafio no quadro dá origem à 
atividade, sendo que os alunos devem responder à pergunta 
proposta em duplas, utilizando um clicker (aparelho eletrônico 
semelhante a um controle remoto) ou levantando um cartaz 
com um código QR para indicar a resposta correta. O professor, 
então, recebe as respostas dos alunos – seja via clicker ou por 
meio de um aplicativo para celular, chamado plicker, que faz o 
escaneamento dos códigos QR apresentados – e consegue ana-
lisar o índice de acertos da turma em tempo real.

A metodologia tem sido aplicada em disciplinas como 
Matemática, Física, Biologia e Inglês, para turmas de 4º e 9º 
anos e Ensino Médio. Além de compartilhar a responsabilidade 
do aprendizado com o aluno, o método também permite a 
interação entre os colegas, pois, ao discutir a questão em duplas, 
todos os estudantes têm a chance de tirar dúvidas ou reforçar 
conceitos entre si, de forma a compartilhar conhecimentos e 
colaborar para o crescimento mútuo. Na opinião dos professores 
de Física do Ensino Médio do Colégio Positivo, a instrução pelos 
colegas oferece vantagens por ser uma abordagem diferenciada 
e por individualizar o ensino. “Nem todos aprendem na mesma 
velocidade, e, por isso, a peer instruction permite o crescimento 
de todos, mesmo que em ritmos diferentes. Nessa metodologia, 
os alunos buscam a informação e transformam os dados em 
conhecimento de forma ativa. Ou seja, em vez de decorar a 
matéria, eles aprendem”, afirma.

VANTAGENS
De posse das respostas dos alunos e das taxas de erros e acertos, 
os professores adaptam a aula, buscando o maior aprendizado. 
Nas aulas de Física, por exemplo, se a taxa de acerto for maior 
do que 70%, o professor faz uma breve explicação e segue para 
a próxima questão. Se o índice de respostas corretas ficar entre 
70% e 30%, a turma deve formar grupos para discutir a solução 
correta do exercício. E, caso o índice de acertos fique abaixo de 
30%, o conteúdo é retomado pelo professor até que as dúvidas 
sejam sanadas. Pesquisas desenvolvidas pelo criador do método, 
professor Eric Mazur, apontaram que, quando a responsabilidade 
em achar a solução para um problema é repassada aos alunos, o 
nível de retenção de informação pelos estudantes é de cerca de 
60% (contra 20% durante as aulas em que o aluno não é colocado 
como protagonista do aprendizado). 

Na disciplina de Matemática, os alunos do Ensino Fundamental 
também descobriram as vantagens do novo método. “Os estudantes 
puderam comparar as respostas e tirar as dúvidas sobre a forma 
de pensar dos colegas. A turma ficou bastante empolgada com a 
atividade e o nível de participação foi de 100%. Superamos o foco 
de atenção e participação. Com certeza, faremos novos momentos 
como esse”, conta a professora Andressa Henneberg, da turma 4T03 
do Colégio Positivo – Jardim Ambiental. Os professores de Física 
também têm relatos positivos sobre a atividade. “Nas aulas com a 
peer instruction, todos participaram da atividade e se mostraram 
muito motivados. Ao verificar o acerto das questões de Física, houve 
comemoração. Percebemos um brilho no olhar nos alunos, devido 
à novidade e à participação ativa deles”.

Alunos da 4T03 do Colégio Positivo – Jardim Ambiental em atividade com códigos QR

Peer instruction: índice de retenção do conteúdo sobe de 20% para 60%
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Pela sustentabilidade 
no planeta

Valores e projetos  
de incentivo à paz e à vida

Em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, alunos incentivam 
hábitos sustentáveis e promovem a 
preservação do planeta

Como instituição afiliada ao PEA Unesco, Colégio Positivo 
promove diversas atividades ao longo do ano

MEIO AMBIENTE

PEA UNESCO

Durante toda uma semana, o Colégio Positivo este-
ve dedicado às comemorações do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Além 

das conversas e da conscientização em sala de aula, traba-
lhada de forma transversal aos conteúdos das aulas, os es-
tudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
envolveram-se em ações diferenciadas, que os fizeram 
aprender mais sobre o tema e desenvolver a consciência 
ambiental. Confira as principais.

Em 2016, os alunos do Colégio Positivo deram continuidade às 
atividades do PEA Unesco – Programa de Escolas Associadas, que 
está presente em 130 países e tem o objetivo de criar uma rede 

internacional de escolas que trabalhem pela cultura da paz. Neste ano, 
os temas trabalhados no Colégio Positivo por meio do projeto foram 
entendimento global, valorização da vida, convivência, solidariedade, 
meio ambiente, aprendizagem intercultural, paz e direitos humanos. 
Por meio dos projetos de Valores e de Formação Humana, aconteceram 
ações de convivência entre os alunos, de cuidado com o planeta e de 
parceria entre família e escola, além de iniciativas solidárias, como a 
arrecadação de livros, roupas e materiais escolares para doação.

“Com as atividades realizadas pelo PEA Unesco, foi possível perceber 
a mudança de atitudes dos alunos, especialmente em suas relações na 
comunidade escolar, refletindo em atitudes positivas de convivência, 
união, cooperação e respeito pelo diferente”, destaca a professora Maria 
Fernanda Suss, gestora do 6º ao 8º ano do Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental. A professora também sinaliza que os alunos perceberam 
sua importância na construção de uma sociedade justa, digna e sus-
tentável, já que os alunos dialogaram e viabilizaram a construção da 
consciência coletiva que a vida em sociedade exige para a construção 
de um ambiente democrático. 

Mudas de flores e temperos
Plantar flores e temperos e sentir aromas, 
texturas e o colorido da natureza foram 
maneiras de os alunos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental I homenagear o 
meio ambiente e a consciência ambiental. 

Seres vivos em forma de arte
No Colégio Positivo Internacional, os alunos 
de Educação Infantil utilizaram materiais 
recicláveis para representar seres vivos, o 
que resultou em uma exposição.

Integração com o curso de Arquitetura 
e Urbanismo da UP
Os alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Colégio 
Positivo Internacional participaram de um exercício 
sobre formas de usar a ecologia na realidade das cidades, 
promovido pelos universitários do curso de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Positivo.

Balões e sementes
Para encerrar a semana de comemoração, no dia 8 de 
junho, alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Positivo 
produziram papéis-semente, amarraram-nos em balões e 
soltaram-nos.

Repórteres por um dia
No Colégio Positivo – Jardim Ambiental, os alunos do 
Pré I percorreram a unidade e entrevistaram alguns 
colaboradores, para descobrir quais são as ações 
praticadas por eles para preservar o meio ambiente.

Victor Machado de Carvalho 
(PIT02), do Colégio Positivo – 
Jardim Ambiental

POSITIVO COM VOCÊ
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Exames de Cambridge certificam 
o domínio da Língua Inglesa e 
enriquecem currículo

Em abril, foi feita a entrega, aos alunos do Colégio Positivo, 
dos certificados de aprovação nos exames internacionais 
de proficiência em Língua Inglesa de Cambridge English 

Language Assessment (órgão da Universidade de Cambridge 
especializado no ensino e na certificação do domínio do inglês 
para falantes de outras línguas em todo o mundo). Os estudan-
tes obtiveram 99,8% de aprovação nos testes, que avaliam fala, 
compreensão, leitura e escrita do idioma. Realizaram a prova 
alunos de 5º, 7º e 9º anos e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

De acordo com o professor Luiz Fernando Schibelbain, diretor 
do Positivo English Solution School (instituição que coordena 
o ensino de Língua Inglesa no Colégio Positivo), “os exames 
abrem portas à Educação Superior, melhoram as oportunidades 

99,8% de aprovação

LÍNGUA INGLESA

de emprego e, por serem reconhecidos mundialmente, aumentam 
as opções dos alunos para estudo ou trabalho”. Denise Mendonça 
de Oliveira Pontarolli, mãe de Guilherme de Oliveira Pontarolli, da 
turma 6T01 do Colégio Positivo – Jardim Ambiental, parabenizou o 
empenho de todos os envolvidos com o projeto. “Essa conquista só 
foi possível devido ao esforço de todos. A entrega dos certificados foi 
maravilhosa e emocionante”, conclui.

AA estrutura familiar, seja tradicional ou não, é a base para o desenvol-
vimento, crescimento e aprendizado de crianças e adolescentes. Foi 
pensando nisso que, em 30 de abril e em 6 de agosto, o Colégio Positivo 

realizou o Dia da Família, como forma de celebrar o Dia das Mães e o Dia dos 
Pais, respectivamente, em um momento afetivo entre os membros de todo o 
núcleo familiar. No evento de abril, no Colégio Positivo Júnior, os participantes 
assistiram à peça Supercondutores de energia, um espetáculo que falou de 
consciência ambiental e também contou com banda, canções e brincadeiras. 
No Colégio Positivo – Jardim Ambiental, o espetáculo musical apresentado foi 
Bichos e buchichos, com a utilização de instrumentos típicos brasileiros para 
trazer cantigas e parlendas antigas.

Por sua vez, o Colégio Positivo Internacional sediou, em abril, o Family Day. 
Os familiares aproveitaram um piquenique de integração no grande campo 
da escola e também foram desenvolvidas atividades educacionais com o tema 
Nova Iorque – uma cidade e muitas culturas, as quais incluíram apresentações 
musicais e oficinas artísticas. Já em agosto, na comemoração em homenagem 
aos pais, o evento teve como foco o espírito olímpico. Familiares e alunos 
da Educação Infantil ao 5º ano participaram de atividades como oficinas de 
música e ritmos, zumba, hip-hop, origami, massinha de modelar, pintura de 
mãos, capoeira e slackline; corrida de revezamento de tocha; cabo-de-guerra; 
confecção de flores de celofane; contação de histórias; massagem entre pais 
e filhos; e futebol.

Confraternização 
em família
Dia da Família valoriza laços de amor e união entre 
alunos e seus familiares, ao mesmo tempo em que 
comemora o Dia das Mães e o Dia dos Pais

Entrega de certificados é reconhecimento importante para os alunos

Dia da Família oportuniza 
momentos marcantes entre 
alunos e responsáveis maternos

Atividades também celebram a convivência 
entre responsáveis paternos e seus filhos

Evento celebra ainda os vínculos entre todos os membros da família
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A Campanha Páscoa Solidária do Colégio Positivo 
beneficiou, neste ano, cerca de 1.600 crianças 
de dez organizações sociais e educacionais de 

Curitiba e região: ABBA Promoção Social, Casa de 
Apoio das Acácias Unidas, Casa de Recuperação Amor 
Ágape, CMEI Sonho Azul, Creche-escola Associação 
Maria Amélia, Instituto Pé na Vila (sedes Mandirituba 
e Campo Magro), Pastoral Cristo Ressuscitado, Projeto 

No dia 25 de junho, o Colégio Positivo realizou 
sua tradicional festa junina, neste ano cha-
mada de Grande Arraial Caipira Positivo. Na 

ocasião, alunos substituíram uniformes escolares por 
trajes típicos, e a escola foi ocupada por mais de 10 
mil pessoas, entre estudantes, familiares, professores 
e comunidade. Durante o dia, brincadeiras, comidas 
juninas e danças tradicionais fizeram a alegria dos 
convidados. O evento, além de promover um ambiente 
de descontração e integração, comemorou a tradição 
tão conhecida e valorizada no Brasil.

Além das brincadeiras típicas, as danças e a variedade 
no cardápio foram diferenciais da festa. “É tudo pre-
parado pensando nos alunos e nas famílias. Queremos 
integrar toda a comunidade e oferecer um dia dife-
renciado, alegre e inesquecível para todos”, explica 
o professor Celso Maurício Hatmann, diretor-geral 
do Colégio Positivo. Quem esteve presente aprovou: 
“Excepcional organização! A festa junina estava show”, 
afirma Gisele de Bortolli Rauli, responsável pelo aluno 
Rodrigo de Bortolli Rauli, da turma 1M02 do Colégio 
Positivo – Ângelo Sampaio.

Chocolates e sorrisos

Alegria no arraial

Campanha Páscoa Solidária envolve pais e 
alunos na promoção da solidariedade

Festa junina integra a comunidade 
escolar em momento de diversão 
e descontração

EVENTOS

Kalahari, Projeto Ponte do Passeio Público e Projeto 
Rango de Rua. Já tradicional na instituição, a cam-
panha possibilita aos alunos o envolvimento com a 
ação solidária. No decorrer de março, os estudantes 
também participaram de outras atividades relacio-
nadas à Páscoa, trabalhando os significados da data, 
entre os quais o compromisso com o bem comum 
e a preocupação com o próximo.

Alegria e descontração marcam Grande Arraial Caipira Positivo

Brincadeiras títpicas alegram alunos, familiares e toda a comunidade escolar

Crianças das associações beneficiadas alegram-se com os chocolates recebidos
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POR DENTRO DO COLÉGIO POSITIVO

Alunos do Colégio Positivo participam de 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
e de Jornada Espacial

Atividades diferenciadas fazem a alegria de estudantes da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental

Além do planeta Terra

Comemoração com sorrisos e brincadeiras 

ASTRONOMIA

SEMANA DA CRIANÇA

Os alunos do 4º ano ao Ensino Médio do Colégio Positivo puderam co-
nhecer alguns dos mistérios do universo enquanto estudavam para a 
19ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), 

que aconteceu no início de maio, com a participação de escolas de todo o país. A 
participação na olimpíada é voluntária, e a grande adesão de alunos foi motivo de 
comemoração entre os professores do Colégio Positivo. “A participação na OBA 
acontece simplesmente pela busca por conhecimento e faz com que os alunos se 
interessem por temas transdisciplinares, às vezes pouco explorados no cotidiano. 
Também possibilita que demonstrem seus conhecimentos, além de incentivar a 
curiosidade científica”, avalia o professor de Geografia Ueberson da Silva Santos. 

Além da preparação e do estímulo à participação na OBA, o Colégio Positivo também 
promove o estudo da Astronomia por meio da Jornada Espacial, um evento lúdico de observação do espaço, do qual participam alunos do Pré II 
(Noite da Lua) e do 4º ano (Noite das Estrelas). Para a Educação Infantil, o evento envolve diversas estações, entre as quais a observação da Lua 
com o auxílio de telescópios. Já para o 4º ano, o evento envolve estações de observação dos astros com o auxílio de telescópios, “viagens” por meio 
de um simulador espacial, explicações das leis da Física Natural, que regem a movimentação dos planetas, e histórias indígenas relacionadas 
à Astronomia. Os eventos foram realizados no Colégio Positivo Júnior, Colégio Positivo – Jardim Ambiental e Colégio Positivo Internacional, no 
segundo semestre.

Em comemoração ao Dia da Criança, celebrado em 12 de outubro, o 
Colégio Positivo Júnior e o Colégio Positivo – Jardim Ambiental envol-
veram os alunos da Educação Infantil ao 5º ano em uma programação 

especial, de 10 a 14 de outubro. No Colégio Positivo Internacional, as atividades 
integraram, também, alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 8º ano). Com 
atividades que variaram de acordo com cada unidade e nível de ensino, os 
estudantes participaram de ações esportivas, educacionais, recreativas e cultu-
rais, com o objetivo de estimular a coordenação motora e o desenvolvimento 
lúdico, além de incentivar valores como amizade, respeito e cooperação. 

Entre as atividades, os alunos divertiram-se com gincanas, exercícios de arvorismo 
e circuitos de brincadeiras antigas. Além disso, durante a Semana da Criança, 
todos os alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I foram presente-
ados com uma bola personalizada do colégio e puderam comer pipoca à von-
tade. Para a gestora da Educação Infantil do Colégio Positivo Júnior, professora 
Merylin Franciane Labatut, “o importante foi fazer os alunos retornarem para 
suas casas após momentos de encantamento, descobertas e alegrias. Afinal, o 
que queremos para todos os nossos alunos é que sejam muito felizes, na escola 
e em suas vidas”, diz.

Jornada Espacial: objetivo das atividades é despertar o 
interesse pela Astronomia e pela Astronáutica

Amanda Grechoniak de Andrade (PIT02), do Colégio Positivo – Jardim Ambiental

8
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Alunos apresentam pesquisas na IX Mostra de Soluções para 
uma Vida Melhor. Melhores projetos participam da Feira 
Brasileira de Ciências e Engenharia, da USP

Show de ciência e inovação

PESQUISA

Na IX Mostra de Soluções para Uma Vida Melhor, a fei-
ra de Ciências do Colégio Positivo, realizada em 1º de 
outubro, 700 alunos do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio expuseram experimentos científicos em diferentes áreas 
do conhecimento. Neste ano, pela primeira vez, a feira aconte-
ceu também no Colégio Positivo Joinville e ainda foi aberta para 
outras instituições de ensino, públicas e particulares. Além dos 
alunos do Colégio Positivo, 21 equipes de outras escolas partici-
pam desta edição: quatro de colégios estaduais, seis de escolas 
da Região Metropolitana de Curitiba e cinco do Instituto Federal 
do Paraná (IFPR), além de seis projetos de colégios privados de 
outros estados.

“Essa participação tem como objetivo inspirar ainda mais os estudan-
tes, para promover um movimento em direção à sustentabilidade e 
ao desenvolvimento humano. E também oportunizar aos alunos de 
outras escolas o envolvimento com a pesquisa científica”, observa a 
professora Irinéia Inês Scota, coordenadora da Mostra de Soluções. A 
metodologia adotada é simples: os próprios alunos escolhem um tema 
de relevância social e trabalham a pesquisa, desde os levantamentos 
bibliográficos e de campo, passando pela análise, experimento de 
resultados e tratamento de informações, até a conclusão e montagem 
do painel de apresentação. A atividade ocorre há nove anos, e os me-
lhores trabalhos representam o Colégio Positivo na Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia (Febrace), da Universidade de São Paulo (USP).

Mostra de Soluções no Colégio 
Positivo – Jardim Ambiental

Febrace 2016
Dois projetos do Colégio Positivo, selecionados como os melhores na 
Mostra de Soluções em 2015, representaram a instituição, em 2016, na 
Febrace. As propostas de pesquisa trataram de dois temas importan-
tes: o atendimento emergencial em pronto-socorro, com projeto de 
Maria Eduarda Valotto e Luíza Bastos Bianco, da turma 2I01 do Colégio 
Positivo – Ângelo Sampaio; e o combate ao desperdício de água, dos 
estudantes Mateus Pizzatto Fagundes e Paulo Guilherme Araújo dos 
Santos Gihorn, da turma 1M01 do Colégio Positivo – Ângelo Sampaio.

Com uma pesquisa que resultou em um instrumento de ponta imanta-
da, desenvolvido para facilitar a remoção de corpos estranhos metálicos 
por meio de endoscopia, Maria Eduarda e Luíza ganharam uma bolsa 
de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), para dar continuidade ao projeto 
apresentado. Na Febrace, as devolutivas dos avaliadores para ambos os 
trabalhos foram excelentes, já que as propostas foram bem defendidas, 
e o artigo científico, o relatório e o diário de bordo, bem construídos.

Febrace 2017
Como escola filiada, o Colégio Positivo tem direito a inscrever na Febrace dois projetos, 
escolhidos a partir dos critérios teor científico, aplicabilidade social, inovação, defesa 
e domínio. Em 2017, representarão a instituição os projetos Utilização de polímeros 
superabsorventes contra a proliferação de doenças transmitidas por mosquitos, de Cindy 
Maureen Rossoni Honjo e Júlia Beatriz Vaz, do Colégio Positivo – Ângelo Sampaio, e 
Honestidade: herdada ou moldada, de Luísa Dallposso Detzel, do Colégio Positivo Júnior.

Estudantes representam Colégio Positivo na Febrace
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Além de estimular a prática esportiva e a vida saudável, 
evento motiva alunos a participar, vibrar e torcer

De 5 a 21 de agosto, o Brasil sediou um importante evento: os Jogos Olímpicos Rio 
2016. E, como forma de valorizar ainda mais esse momento do país, o Colégio 
Positivo realizou, no mesmo período, a Olimpíada Positivo. Para participar do 

festival esportivo, os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) substituíram o 
uniforme por camiseta temática e as salas de aulas por quadras, campos e piscinas, 
em uma competição entre as turmas nas modalidades de Futsal, Voleibol, Basquete, 
Natação, Atletismo e Quiz Cultural. Os principais objetivos do evento foram estimular 
a prática esportiva e promover a integração entre os estudantes.

União e espírito esportivo na 
Olimpíada Positivo  

ESPORTES

Jogos estimulam hábitos saudáveis e permitem que os 
estudantes demonstrem suas habilidades 

No dia 2 de abril, o sol brilhava forte no céu de Curitiba quando o gramado do Colégio 
Positivo Júnior foi tomado por redes, bolas e muita animação. O motivo foi o Festival 
de Vôlei, que reuniu mais de 300 alunos do 3º ao 9º ano, que participaram do evento 
divididos em duplas (3º, 4º e 5º anos), trios (6º e 7º anos) ou quartetos (8º e 9º anos). 
Outra modalidade teve seu espaço no dia 21 de maio: o Festival de Basquete reuniu 
estudantes do 4º ao 9º ano, também para estimular a prática esportiva e promover a 
integração entre os alunos. Os festivais contaram ainda com a participação de pais 
e familiares dos estudantes, que fizeram uma vivência esportiva.

Conquistas esportivas
Em 2016, os atletas do Colégio Positivo conquistaram muitas medalhas. No Futsal, 
foram quatro ouros (categorias sub-9, sub-12 e sub-13 (duas equipes nesta última) 
masculinos), duas pratas (sub-10 e sub-11 masculinos) e dois bronzes (sub-11 e sub-
15 masculinos) na Copa Escolar de Futsal; um primeiro lugar (sub-15 masculino) e 
um segundo lugar (sub-12 masculino) na competição Novo Futsal Paraná; e uma 
prata (sub-17 feminino) nos Jogos Escolares de Curitiba. No Basquete, somaram-se 
um ouro (sub-12 masculino) e um bronze (sub-14 masculino) nos Jogos Escolares 
de Curitiba; e um segundo (sub-14 masculino) e um terceiro (sub-17 masculino) 
lugares nos Jogos Escolares do Paraná.

No Vôlei, foram sete medalhas nos Jogos Escolares de Curitiba: duas de ouro (sub-12 
e sub-13 masculinos), uma de prata (sub-14 feminino) e quatro de bronze (sub-15 
masculino, sub-12, sub-13 e sub-16 femininos). Houve ainda duas conquistas nos 
Jogos Escolares de Curitiba de Vôlei de Praia (ouro no sub-13 masculino e prata no 
sub-12 masculino); um ouro na Copa AVP de Voleibol (sub-13 masculino); uma 
prata nos Jogos Escolares do Paraná (sub-14 feminino); e uma prata na Taça Curitiba 
(sub-14 feminino). Outra conquista esportiva foi a da equipe de Ginástica Rítmica 
Avançada, no Campeonato Paranaense de Estreantes, com o 1º lugar de conjunto 
na categoria aberta e o 3º lugar nas categorias individuais.

Olimpíada Positivo estimula espírito esportivo e união dos alunos

Abertura da Olimpíada Positivo

Festival de Vôlei tem jogos em duplas, trios ou quartetos

Festivais esportivos 
integram pais e alunos
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Grupo Vocal e Grupo Instrumental fazem 
apresentações em espaços coletivos da escola 

Para possibilitar uma experiência musical e despertar o gosto 
pelas canções, o pátio do Colégio Positivo tem recebido, 
nas unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

apresentações musicais para alunos, professores e familiares. 

Conduzida pelos estudantes da instituição que fazem atividades 

Música no pátio

MÚSICA

The Voice Positivo
Realizado pela primeira vez, concurso de canto 
tem mais de 130 candidatos, do 4º ao 9º ano

Com o objetivo de reconhecer e incentivar o talento de 
alunos do 4º ao 9º ano, o Colégio Positivo realizou, pela 
primeira vez, o The Voice Positivo. O concurso de canto, 

que contou com duas categorias (alunos de 4º e 5º anos e do 
6º ao 9º ano), teve uma pré-classificação, que foi realizada após 
o aluno entregar um vídeo cantando uma peça de livre esco-
lha. Ao todo, o concurso teve 139 candidatos, entre os quais 
os pré-classificados, que participaram de uma audição em suas 
respectivas unidades. Ao fim da audição, foram definidos os 
finalistas, e a grande final aconteceu em 21 de novembro, no 
Colégio Positivo – Jardim Ambiental, com a presença de alunos, 
familiares e convidados.

Para a assessora de Música do Colégio Positivo, professora Ana 
Cristina Rissette Schreiber, a procura dos alunos pelo concurso 
surpreendeu. “O grande interesse dos estudantes mostra que eles 
têm uma afinidade muito grande com a música. O Colégio Positivo 
investe em musicalidade desde a Educação Infantil até o Ensino 

Projeto valoriza a música e as habilidades dos alunos

João Vitor Ludwig (5I03), do Colégio Positivo Internacional

Fundamental II, com atividades curriculares e extracurriculares. 
Por meio do concurso, nós pudemos perceber o resultado desse 
trabalho, pois a qualidade vocal dos alunos que participaram 
superou nossas expectativas”, complementa.

complementares relacionadas à Música, as atividades acontecem 
de forma esporádica, podendo ser nos intervalos das aulas ou no 
momento de chegada e saída dos estudantes. De acordo com a 
professora de Música Ana Cristina Rissette Schreiber, o projeto é 
uma forma de valorizar a arte, que é componente essencial no 
currículo escolar. “Com o projeto, compartilhamos o que nossos 
alunos estão produzindo musicalmente. São tantos resultados 
significativos que precisam ser compartilhados”, diz.

A professora explica que, no Colégio Positivo, a Música está presen-
te na matriz curricular da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 
II. “Na Educação Infantil, oferecemos aulas de Música duas vezes 
na semana. No Ensino Fundamental I, uma vez por semana e, no 
Ensino Fundamental II, durante um semestre no ano”, explica. A 
professora conta também que, nas aulas da disciplina, pratica-se 
não apenas o canto, mas diversas outras habilidades musicais: 
vocais, motoras, instrumentais, auditivas e criativas. Além das 
aulas curriculares, diversas atividades complementares relaciona-
das à Música são ofertadas, como Grupo Vocal, Iniciação Musical, 
Musicalização, Percussão, Violão e Grupo Instrumental.



POSITIVO COM VOCÊ 12

POSIARTE 2016

Fato 

abordado 

na Ginástica 

de Gala

Fato abordado na Ginástica de Gala

Fato 

abordado na 

Ginástica 

de Gala

Fato abordado na Ginástica de Gala

Como já é de conhecimento de alunos e das famílias, uma 
das diretrizes do Colégio Positivo é contribuir para o desen-
volvimento de cidadãos capazes de mudar o mundo. E essa 

transformação – do indivíduo e da sociedade – se faz com estu-
do, prática social, leitura, esportes e, claro, com arte. Na Posiarte 
2016*  – a tradicional série de eventos artísticos do colégio, que, 
neste ano, chega à sua 9ª edição –, essa proposta ficou mais do 
que evidente: os estudantes consolidaram habilidades e valores 
essenciais (como autonomia, senso crítico, respeito e empatia, 
criatividade, inovação e responsabilidade social, entre outros) 
enquanto falaram, com arte, sobre fatos que mudaram o mundo 
(tema desta edição da Posiarte).

Foi assim que cerca de 7 mil alunos da Educação Infantil ao 
Ensino Médio, em Curitiba e, agora, também em Joinville, exibi-
ram talentos e saberes em torno de temas transformadores. De 
setembro a dezembro, foram realizados os sete espetáculos que 
compõem a Posiarte: Mostra de Teatro, exibição de Ginástica de 
Gala, apresentação do Grupo Vocal, Festival de Dança, concurso 
literário Palavra Viva (bianual), Exposição de Artes e concurso 
de videoclipes Posimusic Awards. O tema deste ano trouxe para 
o palco de teatro e demais espaços da escola momentos, eventos 
e personagens que alteraram os rumos da história. Confira, a 
seguir, alguns dos fatos históricos que inspiraram os artistas do 
Colégio Positivo.

Alunos-artistas 
que mudam O MUNDO

Ao abordar fatos que transformaram – e transformam – 
realidades, Posiarte 2016 estimula estudantes a dar seu melhor, 
fazendo arte, por uma sociedade mais justa e pacífica

Fatos que mudaram o mundo – inspiração da Posiarte 2016

Escrita: por volta de 4000 a.C., os sumérios, habitantes da 
antiga Mesopotâmia, criaram a escrita cuneiforme – a primeira 
da civilização humana. Os símbolos dessa escrita eram registrados 
em placas de barro. Nessa mesma época, outras regiões, como Egito 
e Roma, testemunharam o nascimento da escrita, cada qual com 
suas particularidades.

Roda: o desenvolvimento da escrita facilitou o 
surgimento de outra importante invenção: a roda. 
Também na antiga Mesopotâmia, em 3500 a.C., 
o primeiro invento tecnológico da humanidade 
facilitou a criação de meios de transporte para os 
povos primitivos, contribuindo para a formação das 
primeiras cidades.

Relógio: a história do relógio passa por vários contextos. Sua 
origem remonta ao antigo Egito de 1500 a.C., quando a sombra de 
um marcador projetada em uma plataforma de pedra indicava a 
hora. Em 600 a.C., na Judeia, os relógios de sol foram substituídos 
pelos relógios de água (clepsidras) e, em seguida, pelos relógios 
de areia (ampulhetas). Em 1500, foi criado o relógio de bolso, por 
Pedro Henlein, na cidade de Nuremberg. Mais recentemente, 
surgiram os relógios de pulso (fim do século XIX) e os digitais.

Óculos: os mais parecidos com os que se usam 
hoje foram fabricados em 1270, na Alemanha, 
embora no século I já existissem lentes corretivas, 
feitas com pedras semipreciosas. No Brasil, 
o utensílio começou a ser utilizado no século 
XVI, trazido pelos portugueses. Os óculos com 
suportes nas orelhas foram desenvolvidos um 
século depois, por Robert Grosseteste e Roger 
Bacon, e modernizados em 1785, por Benjamin 
Franklin – inventor dos óculos bifocais.

*A Posiarte 2016 foi realizada via Lei Rouanet, com patrocínio 
da JMalucelli.
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Fato 

abordado 

na Ginástica 

de Gala

Fato 

abordado 

na Mostra 

de Teatro

Fato 

abordado 

na Mostra 

de Teatro
Sandra Hoffmann, sobre seu filho, 

Bernardo Hoffmann (2M03 do 
Colégio Positivo – Ângelo Sampaio)

Na hora de escolher as atividades 
complementares, meu filho mesmo 
escolheu a disciplina de Teatro. 

Nunca mais parou!

Fato abordado na Mostra de Teatro

Fato 

abordado 

na Mostra 

de Teatro

Segunda Guerra Mundial: a temporada de 
terror que assolou o mundo de 1939 a 1945 mudou 
os rumos do planeta: paz, tolerância, igualdade e 
cooperação global tornaram-se temas emergenciais. 
A Segunda Guerra Mundial foi abordada na peça Sob 
a cruz de ferro, na Mostra de Teatro. A apresentação 
contou a história fictícia de uma garota que, em 
pleno conflito armado, foi cobaia de experimentos 
conduzidos por nazistas e que se refugiou na casa de 
um jornalista.

Impressionismo: esse movimento, que surgiu na 
segunda metade do século XIX, rompeu com as regras 
da arte vigentes até então. Absorvido especialmente 
pelas artes plásticas, o Impressionismo negou preceitos 
do Realismo e da academia, valorizando o frescor e a 
liberdade nas criações. Os pintores impressionistas, 
entre os quais Claude Monet, entregaram-se ao fluir 
do tempo: romperam com o passado e iniciaram 
pesquisas sobre efeitos óticos. Telefone: desde 1876, quando Alexander 

Graham Bell criou o primeiro aparelho, o mundo 
passou por transformações graças a essa criação, 
as quais justificam a gigantesca indústria de 
celulares que domina o mundo atualmente.

Chegada à Lua: em 1969, em meio à Guerra Fria, os astronautas 
norte-americanos Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins 
fizeram o que nenhum homem antes havia conseguido: pisar na 
Lua. O feito simbolizou a evolução tecnológica para a construção de 
um foguete (Saturn V – que levou apenas 12 minutos para entrar na 
órbita da Terra) e abriu precedente para novas aventuras espaciais. 

Televisão: o surgimento da televisão, em meados da década de 1920, reestruturou a 

dinâmica social. Considerado o principal meio de comunicação no século XX, a TV passou 
a disseminar informações e ideologias de maneira ampla, sendo hoje acessível a qualquer 
classe social. As transmissões abertas tiveram início em 1935, na Alemanha; no Brasil, isso 
aconteceu com a inauguração da TV Tupi, em 1950, por Assis Chateaubriand.
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POSIARTE 2016

Da história aos palcos
Confira, evento a evento, como foram as apresentações da Posiarte

Cerca de 600 estudantes celebraram, no dia 8 de outubro, 
no Ginásio Oficial da Universidade Positivo, as invenções 
que mudaram o mundo: a escrita, a roda, o relógio, os ócu-

los e o telefone, entre outras. Em duas sessões, eles exibiram 
habilidades em Ginástica Artística e Ginástica Rítmica, convi-

dando o público a divertir-se no contato com obras derivadas da 
genialidade humana. Cenário envolvente, figurinos coloridos e coreografias 
animadas marcaram a tradicional apresentação de Ginástica de Gala. 

Já nos dias 28 e 29 de outubro, 
cerca de 700 alunos do Pré I 
ao Ensino Fundamental entra-
ram em cena para apresentar 

coreografias que remontam 
aos artistas que mudaram 

o mundo. Realizado no Teatro 
Positivo – Pequeno Auditório, o Festival 

de Dança contou com seis sessões de apre-
sentação, nas quais os participantes puderam 
demonstrar o aprendizado com as práticas de 
Dança, Jazz, Hip Hop e Teatro – aulas oferecidas 
como atividade complementar. Durante o espe-
táculo, a plateia realizou uma visita ao passado, 
conhecendo a fundo algumas personalidades 
históricas mundialmente famosas.

Professora Patrícia Reuter, sobre a Exposição de Arte

Os alunos passam a ver a arte como meio para 
transformar e questionar a vida urbana cotidiana. 

Eles sentem-se ativos e criadores, e a realidade passa 
a ser não mais reproduzida, e sim produzida.

No dia 23 de setembro, no Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental, a Mostra de Teatro trouxe 17 peças sobre mo-

mentos que mudaram o mundo: a Segunda Guerra Mundial, 
o surgimento da televisão, o nascimento do Impressionismo e a 

chegada do homem à Lua. Por meio de enredos criados e encenados 
por alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, os espetáculos 
conduziram o público a uma viagem no tempo, com descobertas sobre 
curiosidades da história. As peças, algumas das quais encenadas em 
Língua Inglesa, foram abertas também ao público externo, além das 
famílias e amigos dos estudantes.

Alunos em cena no palco do Teatro Positivo – Jardim Ambiental

Destaque para a arte e o esporte na Ginástica de Gala

Festival de Dança homenageia artistas que mudaram o mundo

Professora Ana Cristina Rissette Schreiber, assessora 
de Música, sobre a apresentação do Grupo Vocal

Todos esperam ansiosamente por este momento. 
É uma forma de compartilhar com amigos e 

familiares todo o aprendizado musical.
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Com um repertório variado, os alunos que integram o 
Grupo Vocal do Colégio Positivo subiram ao palco no dia 

5 de novembro para emocionar o público com canções 
que mudaram o mundo. Eles interpretaram composições 

de Chico Buarque, The Beatles, Michael Jackson e Chiquinha 
Gonzaga, entre outros nomes que marcaram época. O espetáculo, 
que aconteceu no Teatro Positivo – Jardim Ambiental, valoriza as 
múltiplas inteligências e tem como objetivo proporcionar o desen-
volvimento da linguagem musical, da voz e da socialização dos 150 
alunos participantes.

Por meio de videoclipes, 650 estudantes do Ensino Médio 
apresentaram, nos dias 17 e 18 de novembro, no Ginásio 

do Colégio Positivo Júnior, a evolução das mídias de arma-
zenamento de música: do vinil ao Spotify. Os trabalhos – pre-

miados em uma noite animada – foram produzidos, encenados 
e editados pelos próprios alunos. Trata-se de um projeto que contempla o 
plano pedagógico da disciplina de Língua Inglesa. O objetivo é trabalhar o 
domínio do idioma e de outras habilidades, como responsabilidade, dedi-
cação, humildade, criatividade, organização e espírito de equipe. 

Os melhores textos literários de alunos do Ensino Fundamental 
ao Ensino Médio do Colégio Positivo e também do Curso Positivo 
foram premiados, pela Academia Paranaense de Letras (APL), nos 

dias 22 e 23 de novembro, durante a cerimônia de encerramento do 
concurso Palavra Viva. Os melhores trabalhos de cada turma foram 

selecionados pelos professores e publicados em um livro. A cerimônia foi 
especial, pois reconheceu a dedicação dos alunos e seu talento com as palavras. E, 
em 2016, o concurso foi ainda mais interessante, pois contou com a participação dos 
alunos do Colégio e Curso Positivo Joinville. Por meio do Palavra Viva, a nova unidade 
do Positivo fez sua estreia na Posiarte.

A Exposição de Arte, no formato de intervenção urbana, 
encerrou a Posiarte 2016. A mostra trabalhou o protagonis-

mo dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 
a partir do tema Como eu mudo o mundo. Para isso, com a 

ajuda dos familiares, eles produziram pequenas flores de celofane 
e as instalaram no Jardim da Galeria de Arte Solar do Rosário, criando 
ali, poeticamente, uma nova paisagem visual. A partir do conceito de 
intervenção urbana, o objetivo foi despertar um novo olhar para a arte 
contemporânea, além de estimular e praticar a sustentabilidade.

 Fabiana Dotti Maia Mendonça, mãe de Manuela 
Maia Mendonça (5I01 do Colégio Positivo 
Internacional), sobre a Ginástica de Gala

Foi tudo muito lindo. Parabéns!

Comemoração dos campeões no Posimusic 2016

Concurso Literário Palavra Viva chega 
também ao Colégio Positivo Joinville

Exposição de Arte dá cor ao Jardim do Solar do Rosário

Apresentação do Grupo Vocal no Teatro Positivo – 
Jardim Ambiental
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Com a oferta de três modalidades e ampliação 
para outras duas unidades, Colégio Positivo 
renova seu já reconhecido Ensino Médio – 
nível de ensino que garantiu novamente à 
instituição o título de melhor do Sul do Brasil 

Por um novo 
– e já reconhecido – 
Ensino Médio

Mesmo antes de receber os resultados do Enem 2015, di-
vulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 4 de outubro, 

e de comemorar a conquista de melhor do Sul do Brasil com os 
alunos da 3ª série do Ensino Médio Integral, o Colégio Positivo já 
anunciava grandes planos para o nível de ensino: a partir de 2017, 
a instituição trabalhará em três modalidades de Ensino Médio, 
ofertadas em cinco unidades (em 2016, eram duas). Embora 
cada modalidade e local tenha suas especificidades, o objetivo 
comum a todas as ofertas do Colégio Positivo continua o mesmo: 
formar cidadãos preparados para conquistar seus sonhos, sejam 
quais forem, e atingir o sucesso.

Com orgulho, o professor Celso Hartmann, diretor-geral do Colégio 
Positivo, reitera a postura de vanguarda da instituição, que se rein-
venta constantemente para garantir, ano após ano, a excelência 
no ensino e na formação de seus alunos. “As novidades no Ensino 
Médio são um caminho natural para o Colégio Positivo: nosso cres-
cimento e inovação olham, como sempre fizemos, para o futuro. E 
o futuro que mais nos interessa e que é o centro de nosso trabalho é 
o dos nossos alunos. Trabalhamos todos os dias para levá-los mais 
longe, para que eles consigam chegar aonde querem e além, aonde 
eles talvez nem imaginam. Mas que nós imaginamos. Sabemos que 
eles irão mudar o mundo – e é por isso que, agora, ampliamos o 
Ensino Médio: por eles e para eles”.

Em 2017, o Ensino Médio do Colégio Positivo terá turmas nas mo-
dalidades Internacional (com foco na preparação para ingresso nas 
melhores universidades do mundo) e Integral e Semi-Integral (com 
extensão de aulas e projetos no período da tarde), além do formato 
tradicional, já reconhecido pela qualidade e pela preparação para 
processos seletivos de instituições de Educação Superior. Até en-
tão ofertado no Colégio Positivo – Jardim Ambiental e no Colégio 
Positivo – Ângelo Sampaio, o Ensino Médio chega agora também 
ao Colégio Positivo Internacional, além de inaugurar a unidade 
Colégio Positivo Hauer. E essa qualidade de Ensino Médio ainda sai 
de Curitiba e segue também para o novo Colégio Positivo Joinville.

Conheça, em detalhes, cada modalidade.

ENSINO MÉDIO

16

“O futuro que mais nos 
interessa e que é o centro de 
nosso trabalho é o dos nossos 
alunos. Trabalhamos todos 
os dias para levá-los mais 
longe, para que eles consigam 
chegar aonde querem e 
além, aonde eles talvez nem 
imaginam. Mas que nós 
imaginamos. Sabemos que 
eles irão mudar o mundo.”
Prof. Celso Hartmann

CAPA

Ensino Médio do Colégio 
Positivo: o melhor do Sul do 
Brasil, segundo o Enem 2015
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A porta de entrada para as 
melhores universidades  
do mundo: Ensino Médio Internacional
No Colégio Positivo Internacional, o novo Ensino Médio ofe-
rece preparação global, tendo como foco principal a vivência 
internacional. O projeto prevê mentoria para admissão em 
universidades de renome mundial, além da participação 
em intercâmbios, projetos e conexões em parceria com ins-
tituições estrangeiras. Com certificação internacional, essa 
modalidade de Ensino Médio possibilita aos alunos acesso e 
benefícios em mais de 2.500 universidades internacionais. “A 
proposta busca, literalmente, abrir caminhos internacionais 
para nossos alunos. Nosso papel é prepará-los para que eles 
cheguem aonde quiserem chegar, em qualquer lugar do 
mundo”, diz a professora Audry Castello Branco, diretora do 
Colégio Positivo Internacional.

O Ensino Médio Internacional tem professores – brasileiros 
e estrangeiros – capacitados internacionalmente e projetos 
de iniciação científica e tecnológica. O período de aulas é 
ampliado e, a partir da 2ª série do Ensino Médio, é possível 
optar por um currículo diferenciado, de acordo com a área 
do conhecimento em que cada aluno deseja atuar. A pre-
paração para o Enem e para o vestibular não fica de fora: 
material didático, simulados e aulas de assistência formam 
o estudante para também disputar vagas nas melhores uni-
versidades brasileiras.

“A proposta busca, 
literalmente,  abrir  
caminhos internacionais 
para nossos alunos.  
Nosso papel é prepará-los 
para que eles cheguem 
aonde quiserem chegar, 
em qualquer lugar  
do mundo.”
Profª. Audry Castello Branco

Preparação e formação para a vida:  
Ensino Médio Positivo

O já reconhecido Ensino Médio do 
Colégio Positivo chega, em 2017, a mais 
unidades – uma ampliação impulsionada 
pela mudança no perfil do vestibulando. 
“Com a concorrência cada vez maior, os 
estudantes estão tendo que se preparar 
para os vestibulares e Enem desde a 1ª 
série do Ensino Médio, fazendo com que 
os pais, que antes matriculavam os ves-
tibulandos num cursinho para ter uma 
melhor preparação, optem agora por uma 
instituição de referência desde o início do 
Ensino Médio. Nesse cenário, queremos 
levar a qualidade do ensino do Positivo 
para o máximo de alunos, em diversos lo-
cais”, explica o professor Celso Hartmann, 
diretor-geral do Colégio Positivo.

Ofertado no Colégio Positivo – Ângelo 
Sampaio, Colégio Positivo – Jardim Ambiental, 
Colégio Positivo Hauer e Colégio Positivo 
Joinville, o Ensino Médio equilibra o desen-
volvimento de conhecimentos no aluno e 
também a formação de cidadãos responsá-
veis, éticos e atualizados com o mundo. Entre 
os diferenciais estão: simulados, avaliações 
e tarefas para estimular o hábito de estudo; 
assistências diárias; projeto diferenciado de 
leitura e escrita; aulas e atividades diferencia-
das de Filosofia e Sociologia; e participação 
no programa Miniempresa, que estimula 
o empreendedorismo. Todos os alunos do 
Ensino Médio podem participar de todas as 
atividades extras oferecidas, as quais aconte-
cem em duas unidades.

Modalidade já reconhecida no Colégio Positivo 
– Ângelo Sampaio (foto) e no Colégio Positivo – 
Jardim Ambiental chega agora ao novo Colégio 
Positivo Hauer e ao Colégio Positivo Joinville
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CAPA

Segundo o prof. Celso Hartmann, diretor-
-geral do Colégio Positivo, a ampliação 
do Ensino Médio do Colégio Positivo 
para duas novas unidades (Internacional 
e Hauer) foi impulsionada pela visão do 
Positivo em ampliar as possibilidades de 
acesso a um Ensino Médio de excelência 
para mais regiões da cidade. 

Entre as novas unidades está o Colégio 
Positivo Hauer, que fica localizado no 
prédio em que já funciona o Centro 
Tecnológico Positivo, na rua Anne Frank, 
no centro do bairro, ao lado do terminal. 
“Desde o lançamento do prédio, há poucos 
anos, já pensávamos em levar o Colégio 
Positivo até o Hauer. A localização é exce-
lente e sempre quisemos ter, em nossas tur-
mas, mais alunos moradores da região Sul 
da cidade”, afirma o prof. Celso. O Ensino 
Médio terá, no Hauer, a mesma infraes-
trutura de salas de aula, laboratórios e es-
paços de estudos disponíveis no Colégio 
Positivo – Ângelo Sampaio e no Colégio 
Positivo – Jardim Ambiental, as unidades 
com tradição na oferta do Ensino Médio.

Em franco crescimento: novas  
unidades e, agora, presença no Hauer

Além do Ensino Médio Positivo, o Colégio Positivo – Ângelo 
Sampaio e o Colégio Positivo – Jardim Ambiental também 
oferecem o Ensino Médio Integral, uma proposta com mais 
horas-aulas semanais, com foco na preparação para o vesti-
bular. Pela manhã, os alunos assistem às aulas regulares e, à 
tarde, participam de um programa especial, no qual os con-
teúdos são ampliados e aprofundados. A modalidade conta 
com concurso de bolsas de estudo. Nesse programa, é possível 
ainda a opção pelo semi-integral, no Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental, com aulas à tarde em dois dias por semana, às 
segundas e quartas-feiras.

Preparação ampliada:  
Ensino Médio Integral

Colégio Positivo – 
Ângelo Sampaio

Prédio do Ensino Médio no Colégio 
Positivo – Jardim Ambiental

Novo Colégio Positivo Hauer
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Sempre novo, mas já premiado: destaque no Enem
Com os alunos da 3ª série do Ensino Médio Integral, o Colégio 
Positivo comemorou, neste ano, a primeira colocação do Sul 
do Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015. 
As notas foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 4 de 
outubro e apresentaram a média do desempenho das insti-
tuições em cada uma das quatro áreas de conhecimento que 
compõem o exame, além da Redação: Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; 
Matemática e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias.

Com 709 pontos de média geral, além de posicionar-se como a 
melhor instituição de ensino entre todas as escolas do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Colégio Positivo ainda 
aparece na 26ª posição nacional, entre quase 15 mil escolas de 
todo o país. Os resultados por área de conhecimento colocam 
o colégio em destaque na prova de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, com a 14ª posição nacional. Para o prof. Celso 
Hartmann, os resultados alcançados são fruto da preparação 
dos alunos desde a 1ª série do Ensino Médio e da qualificação 
e excelência dos professores, material didático e programa de 
ensino integral. 

Há 40 anos, a inauguração do prédio do Colégio 
Positivo na Rua Ângelo Sampaio, construído 
para receber alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino 
Médio, marcava mais um passo em direção à 
ampliação da oferta de ensino no Positivo. Na 
época, o Grupo já era prestigiado pelo Curso 
preparatório para o vestibular e tinha algumas 
turmas de Ensino Médio que funcionavam em 
um prédio na Avenida Luis Xavier, no centro de 
Curitiba. No primeiro ano de oferta no novo 
prédio, em 1976, as turmas já ficaram cheias.

Um dos participantes ativos dessa história de 
sucesso é o prof. Durval Machado Tavares, que 
foi diretor da unidade desde a inauguração 
até 1981, e depois, de 2007 a 2010. “Acredito 
que minha marca no Colégio tenha sido o re-
lacionamento. Tenho facilidade em lidar com 
pessoas e sempre gostei de trabalhar com edu-
cação”, conta. Outro legado deixado pelo prof. 
Durval foi o concurso literário Palavra Viva, 
que começou na unidade Ângelo Sampaio e 
acontece todos os anos desde 1977 (leia mais 
sobre o Palavra Viva na página 15). 

História de sucesso:
há 40 anos na rua Ângelo Sampaio

Metodologia de ensino do Colégio Positivo faz a diferença na preparação para os 
vestibulares e para a vida 

Prédio do Colégio Positivo: há 40 anos na rua Ângelo Sampaio
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Proposta: 
Foco na ampliação do aprendizado

Locais: 
Colégio Positivo – Ângelo Sampaio
Colégio Positivo – Jardim Ambiental

Período:
Período matutino: aulas regulares
Período vespertino: aulas especiais (para 
o Semi-Integral, as aulas à tarde acontecem 
apenas às segundas e quartas)

Diferenciais: 
- Aulas especiais, em período ampliado
- Preparação para Enem e vestibulares, com 

professores do Positivo

Proposta: 
Foco na formação de conhecimentos e de valores

Locais: 
Colégio Positivo – Ângelo Sampaio
Colégio Positivo – Jardim Ambiental
Colégio Positivo Hauer
Colégio Positivo Joinville

Período: Período matutino
Diferenciais: 

- Simulados, avaliações e tarefas que estimulam o hábito de estudo
- Assistências diárias em todas as disciplinas
- Projeto especial de leitura e escrita
- Grupos de estudo de geopolítica e atualidades
- Conferências simuladas nos moldes da ONU, bate-papos e cinedebates
- Programa Miniempresa, que estimula o empreendedorismo

Proposta: 
Foco na vivência internacional

Local: 
Colégio Positivo Internacional

Período: 8h30 às 17h30
Diferenciais: 

- Mentoria para admissão em universidades internacionais
- Corpo docente global
- Intercâmbios, projetos e parcerias com 

instituições estrangeiras
- Certificação internacional
- Preparação para Enem e vestibulares

O (novo) Ensino Médio
do Colégio Positivo 
em resumo

Colégio Positivo Internacional

Colégio Positivo - Jardim Ambiental

Colégio Positivo Hauer

Colégio Positivo Joinville

Colégio Positivo - Ângelo Sampaio

Internacional

Integral e Semi-Integral

Tradicional

PO
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do Colégio Positivo 
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Colégio Positivo Internacional

Colégio Positivo - Jardim Ambiental

Colégio Positivo Hauer

Colégio Positivo Joinville

Colégio Positivo - Ângelo Sampaio
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Integral e Semi-Integral

Tradicional

PO
SI

TI
V

O

POSITIVO COM VOCÊ 21
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EDUCAÇAO INFANTIL˜

SENTIDOS

Ver, sentir, cheirar... 
CRIAR!

Brincando com dinossauros

Por meio das práticas multissensoriais, que passam pelo tato, 
olfato e visão, e com o manuseio de diferentes materiais, os 
alunos do Maternal trabalharam as sensações durante o 

primeiro semestre. As experiências sensoriais, importantes para 
a valorização do brincar e do aprender, aconteceram de formas 
diversas: pintura em suportes como chão, parede, vários formatos 
e gramaturas de papéis, mesa de luz e o próprio corpo; e também 
com materiais variados: canetinha, lápis, giz, carvão, tinta e cola. 
Brincadeiras que estimulam os sentidos também fizeram parte do 
repertório de atividades. “Por meio desses exercícios, os alunos 

Práticas estimulam os sentidos e aguçam 
a criatividade nas aulas do Maternal

Mundo Jurássico é tema de exposição 
realizada pelo Pré I

Descobrir como foi a era dos dinossauros mexeu com a curiosidade dos alunos 
do Pré I do Colégio Positivo, que estudaram o período Jurássico nas aulas, 
em junho. Fascinados em imaginar que, há 230 milhões de anos, a Terra era 

habitada por animais gigantes e diferentes dos que se conhecem atualmente, os 
alunos da Educação Infantil do período Integral e Semi-Integral do Colégio Positivo 
Júnior montaram uma exposição sobre o tema, para mostrar às famílias informações 
da era na qual os dinossauros eram os seres dominantes do planeta.

Juliana Pires Ferreira, mãe da aluna Isabela Pires Ferreira Adami, da turma PIT01 
do Colégio Positivo Júnior, foi uma das visitantes. “A Isa amou estudar esse tema e a 
exposição ficou surpreendente”, afirma. De acordo com a gestora da Educação Infantil 
do Colégio Positivo Júnior, professora Merylim Franciane Labatut, os estudos dos 
alunos resultaram em um excelente trabalho. “Vivenciamos momentos únicos de 
aprendizagens, desafios e construções. Temas relacionados à pré-história despertam 
o interesse de meninos e meninas, adultos e crianças”, pondera.

HISTÓRIA

experimentam sensações, descobrem o próprio corpo e estimulam 
a inteligência e a criatividade. Tudo isso ajuda a desenvolver a 
habilidade de dirigir suas próprias aprendizagens”, explica a ges-
tora da Educação Infantil do Colégio Positivo – Jardim Ambiental, 
professora Hannyni Mesquita. 

As práticas que envolvem o reconhecimento dos sentidos também 
instigam a curiosidade em conhecer o outro e observar as seme-
lhanças e diferenças. A partir dessa percepção, a valorização do 
outro e o senso de coletividade são estimulados, culminando em um 
exercício de formação humana. “As atividades proporcionaram mo-
mentos de reflexão e transformação de olhares e atitudes entre os 
estudantes. É uma necessidade imediata, que independe de credo, 
raça ou condição social. Formação humana de seres tão pequenos 
e com tantos olhares e hipóteses sobre as relações humanas é uma 
responsabilidade que cabe a todos que estão comprometidos com 
o desenvolvimento global da criança”, explica a gestora. 

Momentos de aprendizagens, desafios e construções no 
estudo do Mundo Jurássico

Alunos do Maternal e do Pré I do 
Colégio Positivo
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FORMATURA

Um passeio 
pelo Egito

Celebração de uma 
nova etapa

Alunos do Pré II conhecem a cultura egípcia 
com atividades lúdicas e visita a museu

Turmas do Pré II participam de cerimônia 
especial de encerramento da Educação 
Infantil

Vestimentas, crenças, organização social e alimentação foram 
alguns dos aspectos da cultura do antigo Egito estudados 
pelos alunos do Pré II do Colégio Positivo, na unidade do 

material didático Tesouros Antigos. Para conhecer melhor a his-
tória dessa civilização, os estudantes visitaram o Museu Egípcio e 
Rosacruz de Curitiba, que abriga uma coleção de pinturas, ador-
nos, esculturas e objetos, além de uma autêntica múmia egípcia 
datada entre os séculos VI e VII antes de Cristo. Com informações 
sobre a organização do povo egípcio em mãos, os alunos puderam 
fazer uma comparação com elementos da própria cultura. “Em 
um movimento de valorização e desenvolvimento da alteridade, 
construímos ideias de igualdade e diferenças nas relações entre 
culturas”, explica a gestora da Educação Infantil do Colégio Positivo 
– Jardim Ambiental, professora Hannyni Mesquita.

Para reforçar o aprendizado, os estudantes participaram de brin-
cadeiras e de uma caça ao tesouro sobre o tema e prepararam a 
exposição Tesouros do Mundo Antigo. No dia da mostra, os alunos 

Os dias 29 e 30 de novembro foram especiais para os alunos 
do Pré II do Colégio Positivo. Nessas datas, eles subiram 
ao palco do Teatro Positivo – Pequeno Auditório para co-

memorar oficialmente a conclusão de uma importante etapa da 
jornada escolar: a Educação Infantil. As cerimônias de encerra-
mento reuniram pais, amigos e familiares, que se divertiram e 
se emocionaram em uma noite marcante, que incluiu, além das 
tradicionais homenagens, uma apresentação dos alunos de Teatro 
da instituição. As solenidades deste ano tiveram como tema Gira 
o mundo, muda tudo (para alunos do Colégio Positivo Júnior e 
Colégio Positivo – Jardim Ambiental) e Lifelong learning changes 
the world (Aprendizado para a vida muda o mundo, para alunos 
do Colégio Positivo Internacional).

Alunos do Pré II em atividade sobre o Egito 

Tesouros do Mundo Antigo despertou a curiosidade das turmas do Pré II

HISTÓRIA

“O encerramento da Educação Infantil simboliza não apenas o térmi-
no de um ciclo, mas também a aquisição de saberes que deverão ser 
cultivados durante toda a vida: ética, autonomia, disciplina e respeito 
ao próximo, entre outros”, afirma a professora Mariângela Hoog Cunha 
Studart, gestora da Educação Infantil ao 2º ano do Colégio Positivo 
Internacional. Segundo a professora, a cerimônia de formatura celebra as 
primeiras experiências de aprendizagem do estudante, nas quais se esta-
belece contato com a arte, com os estudos e com aspectos de si mesmo.

vieram caracterizadas de múmias, faraós e Cleópatras e apresen-
taram às famílias o que aprenderam e produziram sobre o Egito: 
hieróglifos, sarcófagos, pirâmides e alimentação. Entre as atra-
ções, houve uma representação do rio Nilo, com identificação 
dos alimentos cultivados em suas margens e a representação de 
uma múmia, batizada de Tatiméia, em alusão à múmia do Museu 
Egípcio e Rosacruz, conhecida como Tothmea. “Os alunos ficaram 
encantados pelo tema e estavam muito empolgados em mostrar 
tudo o que aprenderam sobre o Egito”, avalia a gestora.

Encerramento da Educação Infantil emociona pais, amigos e familiares
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Considerada o berço da civilização ocidental, a 
Grécia deixou um legado em assuntos como filo-
sofia, dramaturgia, literatura e organização social 

e política. Foi também nesse país mediterrâneo que os 
Jogos Olímpicos começaram, por volta do século VIII 
a.C., no período conhecido como Grécia Antiga. E, em 
abril, os alunos do 1º ano do Colégio Positivo tiveram a 
oportunidade de descobrir tudo isso e aprofundar ainda 
mais seus conhecimentos sobre o tema, já que, neste ano 
o Brasil foi, pela primeira vez, sede da competição.

Em uma aula especial sobre a Grécia, o professor de 
Educação Física, Luis Henrique Vilalba Moreira, abor-
dou o assunto de forma lúdica e descontraída, usando 
imagens, vídeos curtos e apresentando objetos gregos. 
De acordo com o professor, o encontro foi um sucesso e 
prendeu a atenção dos estudantes.  “Foi uma experiência 
muito enriquecedora para todos. Fiquei impressionado 
com a atenção, respeito e conhecimento que eles já tinham 
sobre o assunto”, destacou.

Em berço olímpico
Em ano de olimpíadas, alunos do 1° ano aprendem 
sobre a Grécia, país onde o evento se originou

HISTÓRIA

NOITE DO PIJAMA

emoções e fortalece os vínculos de amizade. Além disso, a atividade 
incentiva a autonomia, que é exigida por estarem sem seus respon-
sáveis”, explica.

Alunos recebem a visita do Papai Noel na Noite do Pijama

Alunos do 1º ano em aula especial sobre a Grécia

Com o objetivo de comemorar os conhecimentos cons-
truídos ao longo do ano letivo e fortalecer os vínculos 
afetivos com os colegas e professores, os alunos do 1º 

ano do Colégio Positivo Internacional, Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental e Colégio Positivo Júnior participaram, em dezembro, 
da Noite do Pijama. Os pais deixaram seus filhos na escola por 
volta das 19h e reencontraram-nos no dia seguinte, pela manhã. 
Além de dormir na escola, os alunos ainda se surpreenderam ao 
encontrar um bilhete escrito pelos pais embaixo do travesseiro, 
o qual foram capazes de entender devido ao aprendizado da 
escrita e da leitura, que aconteceu no ano.

Durante a noite, várias atividades foram realizadas: oficinas 
de bolachas natalinas, apresentação de peça de teatro, caça ao 
tesouro, cabine de fotos com o Papai Noel, confecção de arte-
sanatos e gincanas, entre outras. Segundo a gestora do 1º ano 
do Colégio Positivo Júnior, professora Domus Aurea, a Noite do 
Pijama já é tradicional na instituição, e as crianças adoram. "É 
muito especial, pois a maioria dorme fora de casa pela primeira 
vez. A companhia dos amigos, na escola, à noite, causa muitas 

Em celebração à amizade 
e aos conhecimentos
Alunos do 1º ano passam uma noite na escola e participam de atividades especiais
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No primeiro semestre, os alunos do 5º ano do Colégio Positivo 
concluíram um ciclo de encontros que incentivam a va-
lorização da vida e a importância de manter-se longe das 

drogas e da violência, com a entrega dos certificados do Programa 
Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Conduzidas por um 
policial militar treinado para abordar esses temas de forma lúdica e 
apropriada para a faixa etária, as atividades desenvolvidas ao longo 
do programa ensinaram os estudantes a reconhecer pressões e más 
influências e a prevenir atitudes negativas. Durante a cerimônia de 
formatura, que aconteceu no dia 5 de junho, no Teatro Positivo – 
Pequeno Auditório, os alunos prometeram ficar longe das drogas 
e da violência, receberam o certificado de participação e selaram 
a parceria cantando o hino do Colégio Positivo e o do programa 
junto com a banda Proerd. 

Polícia na escola: 
orientação e diversão
Proerd orienta jovens sobre valorização 
da vida e prevenção às drogas 

CIDADANIA

Davi Cesar Waldzik (5M01) e Maria Fernanda Souza (5T03), do Colégio Positivo Júnior

Os alunos do 4º ano do Colégio Positivo realizaram, no primeiro semestre, 
exercícios práticos para ajudar a fixar conteúdos das disciplinas de Ciências 
e Matemática. No Laboratório de Ciências, os estudantes realizaram um 

experimento para entender como acontecem as erupções vulcânicas. Eles cons-
truíram réplicas de vulcões, feitos com argila, para visualizar e compreender as 
principais partes que compõem essa formação geológica: cone vulcânico, cratera, 
chaminé, câmara magmática, lava e magma. Em seguida, utilizando uma mistura 
feita de bicarbonato de sódio, vinagre e corante, provocaram uma simulação de 
erupção. De acordo com a professora de Ciências do Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental, Andressa Henneberg, que orientou a atividade, aliar a teoria à prática 
sempre torna o aprendizado mais produtivo e prazeroso. “Eles se envolveram e 
acharam a experiência surpreendente”, avalia. 

Já nas aulas de Matemática, os alunos do 4º ano literalmente colocaram a mão na 
massa para entender os conceitos que envolvem a construção de sólidos geomé-
tricos. Usando palitos como arestas e massa de modelar como vértices, eles mon-
taram pirâmides com três dimensões: altura, largura e comprimento. Além disso, o 
pátio externo do colégio foi cenário para uma saborosa atividade: a montagem de 
sanduíches com pão, alface, tomate, queijo e presunto. Utilizando essa tarefa como 
problema inicial, resolveram exercícios de multiplicação, adição e subtração. “Foi 
um momento delicioso em todos os sentidos, pois contamos com o envolvimento 
e atenção dos alunos na resolução de problemas de Matemática de uma forma leve 
e descontraída”, afirma a professora Andressa.

Práticas para que te quero
Experimentos ajudam na compreensão 
de conteúdos do 4º ano

CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Familiares e representantes do colégio participaram do evento, 
que foi repleto de música e animação. “A cerimônia foi linda, e a 
organização impecável. O colégio e a Polícia Militar estão desen-
volvendo um trabalho de relevância social”, comenta Alessandra 
Macedo Campos, mãe do aluno Guilherme Campos Metzger da 
Silva, da turma 5I01 do Colégio Positivo – Jardim Ambiental. Um 
dos objetivos do programa é justamente fortalecer a relação entre 
escola, família e Polícia Militar, para formar cidadãs íntegros e com-
prometidos com o bem-estar de todos. A parceria entre o Proerd e o 
Colégio Positivo existe há 9 anos e já orientou mais de 2.000 alunos. 

Turma 4T03 do Colégio Positivo – Jardim Ambiental

Valentina Dias Mina, da turma 4T03 do Colégio 
Positivo - Jardim Ambiental

Turma 4T03 do Colégio Positivo – Jardim Ambiental
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MULTIDISCIPLINARIDADE

O fundo do mar foi tema de uma atividade feita em conjun-
to pelas disciplinas de Matemática, Ciências e Oficina de 
Leitura e Redação (OLR) com os alunos do 6º e 7º anos do 

Colégio Positivo Júnior e do Colégio Positivo – Jardim Ambiental. 
Para que os estudantes entrassem no clima, uma sala de aula ganhou 
decoração sobre a temática: peixes, tubarões, águas-vivas e até um 
submarino fizeram parte da ornamentação. A poluição do mar, 
uma triste realidade que prejudica a vida marinha e compromete 
a qualidade das águas, também foi retratada. “A intenção foi trazer 
ao cotidiano dos alunos uma vertente desse tema que parece tão 
distante da nossa realidade, mas que é de extrema importância: a 
poluição do mar. Dessa forma, as disciplinas de Matemática, OLR e 
Ciências montaram atividades com partes de conteúdos que pudes-
sem se relacionar ao tema”, explica a professora Luciane Marques de 
Mattos, assessora de Matemática do Colégio Positivo.

O "mergulho" foi em forma de um circuito de obstáculos, e cada aluno 
foi desafiado a mostrar domínio dos conteúdos. Com um bloco de ano-
tação em mãos, os estudantes coletaram dados distribuídos ao longo 

do percurso sobre a poluição marinha e curiosidades sobre alguns 
animais que habitam esse ecossistema. Após a coleta das informações, 
cada aluno resolveu de 10 a 12 questões de Matemática envolvendo o 
tema proposto. As respostas de cada uma dessas questões traziam uma 
informação interessante sobre o habitat marinho. Para a professora, 
o trabalho que se tem para realizar atividades interdisciplinares que 
motivem os estudantes é árduo, mas prazeroso. “Nada se compara à 
resposta que temos de nossos alunos. Um olhar encantado, um sorriso, 
uma atitude entusiasmada e, acima de tudo, o aprendizado”, afirma.

Um mergulho 
no fundo do mar
Atividade multidisciplinar testa 
conhecimentos de alunos de 6º e 7º anos

ENSINO FUNDAMENTAL

Matemática no fundo do mar: 
aprendizado e diversão

O pátio do Colégio Positivo Júnior e do Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental foi cenário da Geo Bússola, uma atividade desen-
volvida para testar os conhecimentos dos alunos do 6º ano 

sobre orientação pelo Sol, pontos cardeais e instrumentos de orien-
tação geográfica. Divididos em grupos, os estudantes foram levados a 
um campo de orientação previamente montado pelos professores de 
Geografia. A missão era encontrar os azimutes (direções relacionadas 
a conceitos geográficos aprendidos em sala de aula) utilizando bús-
solas mecânicas e digitais. Nos pontos direcionados pelos azimutes, 
sinalizados com bandeiras, os alunos encontravam códigos QR, que, 
ao serem lidos por aplicativos específicos, encaminhavam a equipe 
a um site personalizado pela disciplina, com perguntas referentes ao 
conteúdo trabalhado no momento. Após responder digitalmente às 
perguntas, o grupo era informado sobre a próxima direção a ser seguida.

Telefone na mão, 
conhecimento na cabeça

Gincana aborda conceitos geográficos 
trabalhados em sala de aula 

GEOGRAFIA

Além disso, durante a atividade, o professor teve acesso em tem-
po real a uma planilha com gráficos que indicavam o número de 
acertos e de erros de cada uma das equipes, com apontamentos 
referentes aos conteúdos que precisam ser reforçados posterior-
mente. O Geo Bússola já aconteceu em anos anteriores, mas esta 
foi a primeira vez em que foram utilizados leitores de códigos QR 
e bússolas digitais, o que tornou a atividade mais interativa e de-
safiadora. De acordo com o professor Ricardo Cassab, assessor de 
Geografia, um dos objetivos da atividade é mostrar aos alunos o 
lado prático dos conteúdos curriculares estudados em sala de aula. 
“Eles se sentem mais motivados, pois aprendem de forma divertida, 
e a fixação dos assuntos relevantes à disciplina é maior”, afirma.

Para a atividade, alunos utilizam 
códigos QR e bússolas digitais



27

LÍNGUA PORTUGUESA

PROJETO PROSSEGUIR

Com o objetivo de mostrar aos alunos de 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental a pluralidade cultural do Brasil e do mundo, a 
disciplina de Língua Portuguesa promoveu, por meio de uma 

atividade de nota livre, a valorização da diversidade linguística e social. 
Os alunos do 8º ano trabalharam com a diversidade de diferentes es-
tados brasileiros. Dentro do tema norteador do bimestre, convivência, 
pesquisaram costumes, cultura, fala e culinária da região escolhida e 
fizeram uma apresentação para os colegas de turma. Os estudantes do 
9º ano, por sua vez, conheceram aspectos que constituem a identidade 
cultural de diversos países. Além de fazerem um levantamento das 
características de um determinado país, eles pesquisaram um exemplo 
de atitude dirigida ao próximo que fosse comum na nação selecionada. 

Para enriquecer a apresentação, algumas equipes vestiram trajes típi-
cos e levaram um prato da culinária da região pesquisada. A professora 
Raquel Lucy Bolf, assessora de Língua Portuguesa, que conduziu a 
atividade, destaca a importância desse tipo de ação com os estudantes. 
“A atividade estimula os alunos a valorizar e respeitar as diferenças. Eles 
aprendem sobre novas culturas e costumes, percebem as variações na 
maneira de falar e aprendem a conviver com essas diferenças. O exer-
cício ensina também que, independentemente do país ou do estado 
em que estejam, o respeito ao próximo deve ser primordial”, explica.

Respeito às diferenças 
Preparação para o 
próximo nível de ensino 

Encontro com o autor

Alunos do 8º e 9º anos estudam 
diversidade linguística e cultural

No projeto, realizado no fim do Ensino 
Fundamental I e II, são trabalhadas ações 
que facilitam o processo de mudança e 
de ingresso no nível subsequente

Estudantes do 8º ano conversam sobre empreendedorismo social  
com Otávio Júnior, autor do livro indicado para leitura do quarto bimestre

Como forma de possibilitar a preparação para o nível subse-
quente de ensino, o Colégio Positivo desenvolve o Projeto 
Prosseguir, que permite a vivência dos alunos, durante um 

dia, na série em que estarão no ano seguinte. As atividades acon-
tecem para alunos que estão finalizando o Ensino Fundamental 
I, no 5º ano, e para aqueles que estão no 9º ano e que ingressarão 
no Ensino Médio. Por meio do projeto, o 5º ano conversa com os 
alunos do 6º ano e descobre as mudanças na rotina escolar, como 
a utilização de cadernos de dez matérias.

Já os estudantes do 9º ano entram em contato com alunos que 
já estão no Ensino Médio e conhecem professores e o espaço 
físico, além de receber orientações sobre o funcionamento e os 
objetivos do nível de ensino. De acordo com o gestor do 9º ano 
do Colégio Positivo Júnior, professor Carlos Roberto Merlin 
Júnior, para quem encerra o Ensino Fundamental II, é de 
grande importância a orientação para realizar uma transição 
de modo equilibrado. “Os estudantes devem estar dispostos 
para entrar em um novo contexto, no qual o foco principal é 
a preparação para os vestibulares mais concorridos”, finaliza.

Como forma de aproximar os alunos do 8º ano do tema em-
preendedorismo social, Otávio Júnior, autor de Livreiro do 
Alemão, um dos livros indicados para leitura do quarto bi-

mestre, foi até o colégio conversar com os estudantes. O enredo 

da obra tem como enfoque a vida do autor e o projeto de leitura 
que envolve toda a comunidade em que mora. Na ocasião, Otávio 
apresentou a vida no morro, estimulou o respeito pela diversidade 
e promoveu a reflexão sobre ações e inovações sociais.

Projeto mostra mudanças do próximo nível de ensino

Alunas da turma 9T01 do Colégio 

Positivo Júnior

Alunas da turma 9M04 do Colégio Positivo Júnior

POSITIVO COM VOCÊ
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ENSINO FUNDAMENTAL

EMPREENDEDORISMO

RECONHECIMENTO

Minha turma é nota 10

Estudantes do Ensino Fundamental II trabalham noções sobre o tema, 
com base em metodologias desenvolvidas pelo Sebrae

Premiação para turmas do Ensino 
Fundamental II mostra aos alunos que boas 
atitudes trazem boas consequências

Ao longo de 2016, os alunos do Ensino Fundamental II par-
ticiparam do programa Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Por meio do projeto, 
os estudantes foram estimulados a adquirir comportamentos 
empreendedores e habilidades de formular um plano de ne-
gócios, para criar seu próprio empreendimento. As atividades 
culminaram na Feira do Jovem Empreendedor Positivo, em 
que os estudantes de 6º e 7º anos venderam os produtos que 
criaram para as lojas que planejaram, enquanto os alunos de 
8º ano apresentaram o planejamento de seu próprio negócio, 
com informações sobre mercado, concorrência, marketing e 
descrição dos produtos ou serviços, entre outros.

Para os alunos de outros anos, que visitam a feira, foi uma oportu-
nidade de conhecer as mercadorias e, caso houvesse interesse, de 
comprá-las. De acordo com a gestora do 6º ao 8º ano do Colégio 
Positivo – Jardim Ambiental, professora Maria Fernanda Suss, o 
projeto teve como objetivo enraizar práticas importantes ao em-
preendedor, como assumir riscos calculados, tomar decisões e ter 
um olhar observador para identificar, ao seu redor, oportunidades 
de inovações, mesmo em situações desafiadoras. “Os alunos desen-
volveram ainda mais sua criatividade, organização e planejamento, 
além de vivenciarem, em grupo, as etapas de criação de um produto 
e de uma empresa. Dessa forma, colocam em prática as habilidades 
necessárias para a ação empreendedora, o que, com certeza, gerará 
bons frutos para a sociedade, promovendo uma cultura criativa, 
solidária, de responsabilidade social e de sustentabilidade”, conclui.

Com o objetivo de incentivar os alunos a valorizar o empenho, a 
responsabilidade e a harmonia no ambiente escolar, o Colégio 
Positivo desenvolve, com os alunos do Ensino Fundamental 

II, ao longo do ano, o projeto Minha turma é nota 10. Para diversos 
critérios, são atribuídos, durante todo o período letivo, pontos para 
cada turma, de forma que, ao fim do ano, as turmas de cada ano 
de ensino que tiverem maior pontuação são reconhecidas e, como 
prêmio, participam de atividades recreativas e esportivas e desfru-
tam de um lanche especial, além de receber uma foto-recordação 
da turma e um certificado de honra ao mérito.

De acordo com o orientador disciplinar do 6º ao 9º ano do Colégio 
Positivo Júnior, professor Luciano Sotomaior, o objetivo é que os 
alunos aprendam a importância do cumprimento das normas regi-
mentais escolares, como ser pontual, respeitar o próximo, fazer as 
tarefas de casa e tirar boas notas, entre outras. “Como a ‘competição’ 
acontece entre turmas, os alunos também aprendem o quanto cada 
um é importante e a responsabilidade que eles têm dentro de uma 
pequena sociedade que é a sala de aula, visto que as atitudes de cada 
aluno podem somar ou diminuir pontos para sua turma”, explica.

Na Feira do Jovem 
Empreendedor Positivo

Atividade  
valoriza o 
empenho, a 
responsabilidade 
e a harmonia no 
ambiente escolar

Minha turma é nota 10: vencedores ganham lanche e atividades 
diferenciadas
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VALORES

ENCERRAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Solidariedade em ação

Formados e 
reconhecidos

No projeto Beija-Flor, alunos do 9º ano convivem 
e fazem doações ao Lar Herminia Scheleder

9º ano celebra o encerramento 
do nível de ensino em 
cerimônia especial

Como instituição parceira do Programa das Escolas Associadas 
(PEA) da Unesco, o Colégio Positivo desenvolveu, ao longo 
de 2016, o Projeto de Formação Humana, que, para os alunos 

do Ensino Fundamental II, teve como temas a convivência, a sus-
tentabilidade ambiental, a saúde alimentar e a diversidade, entre 
outros. No quarto bimestre, a solidariedade foi o eixo norteador, 
e os estudantes do 9º ano desenvolveram o projeto Beija-Flor, por 
meio do qual tiveram a oportunidade de conviver com crianças 
acolhidas pelo Lar Herminia Scheleder. A convivência, além de 
permitir que os alunos e crianças acolhidas brincassem juntos, 
possibilitou aos estudantes entender um pouco de uma realidade 
bastante diversa da sua.

Como gesto de solidariedade, os alunos doaram ao lar roupas, 
alimentos natalinos para a montagem de cestas de Natal e ma-
teriais escolares e de higiene. O objetivo desses trabalhos foi 
auxiliar no desenvolvimento do potencial da ação cooperativa 
de cada estudante, como meio de transformação de uma rea-
lidade. Fundado em 1964, o Lar Herminia Scheleder é mantido 
pela Igreja Presbiteriana. Funcionou durante mais de 25 anos em 
Santa Felicidade e, hoje, está instalado em Colombo, onde acolhe 
crianças em situação de risco social, encaminhadas pela vara da 
Infância e Juventude de Curitiba.

No dia 18 de dezembro, o Colégio Positivo realizou as 
cerimônias de formatura do 9º ano, que celebram 
uma nova fase na vida estudantil: a transição do 

Ensino Fundamental para o Ensino Médio. As solenidades, 
realizadas no Teatro Positivo – Grande Auditório, tiveram 
como objetivo festejar, na companhia de colegas e familiares, 
o conhecimento adquirido e as amizades cultivadas nos 
anos anteriores. Na ocasião, foram concedidos prêmios aos 
formandos que se destacaram em atividades desenvolvidas 
em 2016: Mérito Positivo Esporte, Mérito Positivo Mostra de 
Soluções para uma Vida Melhor, Mérito Positivo Olimpíada 
Brasileira de Astronomia, Mérito Positivo Super Posicobra e 
Mérito Positivo Melhor Aluno.

“Foram momentos especiais. As cerimônias de formatura 
foram preparadas para valorizar a dedicação dos alunos 
durante todo o Ensino Fundamental, em especial o esfor-
ço aplicado no ano letivo de 2016 – que os preparou para 

desafios importantes na próxima etapa escolar”, avalia Caio Capra, co-
ordenador de Esportes e Cultura do Colégio Positivo Júnior. De acordo 
com o professor, o Ensino Médio exigirá dos alunos mais independência 
e responsabilidade, uma vez que novas metodologias de aprendizado 
serão aplicadas. “As formaturas do 9º ano tiveram tom de despedida, mas 
também de comemoração”, conclui.

Projeto Beija-Flor: convivência com crianças acolhidas pelo 
Lar Herminia Scheleder
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SAÍDAS PEDAGÓGICAS

ENSINO FUNDAMENTAL

Em viagens e passeios, estudantes 
vivenciam o aprendizado e 
desenvolvem a socialização. Saiba 
mais sobre as saídas pedagógicas 
de 2016

Na rua     
TAMBÉM SE APRENDE

Meio ambiente – 2º ano
Local: Centro Volvo Ambiental

Atividade: observar a flora e a fauna 
do local, coletar materiais da natureza para 
análise posterior e assistir a vídeos sobre 
sustentabilidade ambiental.

Objetivo: incentivar a reflexão sobre questões 
ambientais e estabelecer relações entre as 
atitudes do ser humano e suas consequências 
na biodiversidade.

Geologia – 4º ano
Local: Mineropar – Serviço Geológico do Paraná

Atividade: aprender sobre vulcanismo, ciclo das rochas, 
tipos de minerais, placas tectônicas e formação das rochas.

Objetivo: conhecer as atividades geológicas. 

Multidisciplinas – 4º ano
Local: Reserva Ambiental Serelepe - 
Quatro Barras

Atividade: praticar conteúdos abordados nas 
disciplinas de Ciências, História, Geografia, 
Matemática e Língua Portuguesa, em espaço 
com remanescente de Floresta Atlântica e de 
Mata de Araucária. 

Objetivo: conscientização sobre os valores e 
as atitudes relacionadas à proteção e às relações 
com o meio ambiente.

Meio ambiente  – 3º ano
Local: Recanto Sagrado - Campo Magro

Atividade: realizar ações culturais, lúdicas, de 
aventura, recreativas e esportivas.

Objetivo: praticar a consciência ecológica e 
o conhecimento em vivências e em pesquisas 
investigativas na natureza.

Multidisciplinas - 3º ano
Local: Mercado Municipal de Curitiba

Atividade: analisar tipologias textuais de placas, 
anúncios e folderes expostos; realizar operações 
subtrativas, aditivas e monetárias; receber orientações 
sobre noção de tempo cronológico e tempo histórico; 
e analisar o impacto da construção do Mercado 
Municipal na paisagem do bairro; entre outros.

Objetivo: enriquecer conteúdos trabalhados em 
diferentes áreas do conhecimento.

Valores – 1º ano
Local: Museu da Vida

Atividade: conhecer a trajetória de Zilda Arns 
Neumann e participar de uma exposição interativa 
sobre a dengue.

Objetivo: refletir sobre solidariedade e trabalhar a 
imaginação, o diálogo e a interação.
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Vida saudável – 5º ano
Local: Circuito Italiano de Colombo

Atividade: conhecer os costumes e a cultura dos 
imigrantes italianos. 

Objetivo: aprofundar o estudo sobre a importância da 
alimentação saudável. 

Multidisciplinas – 7º ano
Local: Zoológico

Atividade: trabalhar conteúdos de Ciências 
(animais), Matemática (tratamento da informação) 
e Língua Portuguesa (expressão textual associada a 
imagens).

Objetivo: vivenciar conceitos trabalhados em sala.

Matemática – 6º ano
Local: Pizzaria Mercatu

Atividade: praticar vários conhecimentos matemáticos, 
com a escolha da pizza entre os diversos tamanhos e 
sabores, até a divisão do valor da conta.   

Objetivo: aprofundar o conhecimento de conceitos da 
Matemática e observar comportamentos empreendedores 
do negócio. 

Matemática  – 7º ano
Local: Madero

Atividade: praticar conceitos relacionados aos hábitos 
alimentares e ao tratamento da informação matemática.

Objetivo: vivenciar conhecimentos e adquirir novas 
informações.

Diversidade cultural – 8º ano
Local: Praça do Japão

Atividade: trabalhar assuntos como 
migrações, colonização brasileira, cultura 
japonesa, 1ª e 2ª Guerras Mundiais e 
planejamento urbano. 

Objetivo: oportunizar aos alunos a vivência 
de conteúdos curriculares importantes. 

Legislação – 9º ano
Local: Assembleia Legislativa do Paraná

Atividade: conhecer como funciona o 
processo legislativo e a função dos deputados 
estaduais.

Objetivo: aprofundar conteúdos relacionados 
à política brasileira e a diferentes esferas de 
poder. 

Memória – 9º ano
Local: Museu do Holocausto de Curitiba

Atividade: observar objetos, fotos e vídeos que per-
tenceram a vítimas do holocausto ou que retratam o 
período em que aconteceu. 

Objetivo: compreender melhor fatos relacionados 
à 2ª Guerra Mundial trabalhados nas disciplinas de 
História e Oficina de Leitura, Redação e Literatura.

História – 6º ano
Local: Museu Egípcio e Rosacruz de Curitiba

Atividade: conhecer usos e origens de objetos 
encontrados em sítios arqueológicos no Egito, 
incluindo uma múmia.   

Objetivo: proporcionar aos alunos a vivência sobre 
a cultura e a política dessa sociedade.
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CULTURA INTERNACIONAL

Alunos do Ensino Bilíngue e do Ensino Internacional celebram, durante o ano, 
a diversidade cultural, em comemorações estrangeiras tradicionais

Sabor internacional em solo brasileiro

Outras comemorações

Também fizeram parte do calendário de atividades transversais do Ensino Bilíngue e do Ensino 
Internacional a celebração de datas estrangeiras marcantes, como Valentines’s Day (Dia de 
São Valetim – Dia dos Namorados), Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício – celebração 

da cultura irlandesa), Earth Day (Dia da Terra) e Thanksgiving Day (Dia de Ação de Graças). No 
Colégio Positivo Internacional, o Thanksgiving foi marcado por uma sessão de cinema para pais 
e filhos, realizada ao ar livre, no campo de futebol da unidade, em que as famílias assistiram ao 
filme O pequeno príncipe e, depois, confraternizaram. Um grande mural, produzido por alunos e 
professores, evidenciou mensagens de gratidão dos estudantes e docentes.

O estudo das diferentes culturas, povos 
e etnias faz parte das práticas peda-

gógicas do Ensino Bilíngue e do Ensino 
Internacional. E, em 2016, a diversidade 
cultural foi trabalhada em momentos bas-
tante lúdicos e divertidos, em que alunos 
e professores celebraram datas comemo-
rativas estrangeiras. Entre as atividades 
de destaque estão, por exemplo, as come-
morações realizadas em outubro pelo Día 
de Los Muertos (Dia de Finados – ativida-
de típica mexicana), no Colégio Positivo 
Internacional, e pelo Halloween (Dias das 
Bruxas – atividade típica norte-americana), 
no Colégio Positivo – Jardim Ambiental e no 
Colégio Positivo Internacional. Em La fiesta 
de los muertos (A festa de finados), alunos 
da Educação Infantil ao 8º ano estudaram a 
cultura mexicana e desenvolveram ativida-
des especiais de Arte e Culinária, com direi-
to à decoração especial e a trajes à caráter.

Como é tradição no feriado e maior cele-
bração do México, também presente na 
Guatemala e na Espanha, o Día de Los 
Muertos foi celebrado pelos alunos com fan-
tasias que zombaram da figura de Catrina 
(figura mitológica de uma mulher-esquele-
to, tratada na lenda das culturas indígenas 
mexicanas como uma pessoa rica, egoísta 
e gananciosa), de forma que os alunos se 
vestiram com trajes ornamentados, pin-
taram seus rostos de branco e ressaltaram 
características caricaturais de um esquele-
to. A comemoração contou ainda com um 
lanche festivo, música e dança e, para lem-
brar a cultura norte-americana associada ao 
Halloween, atividades de “caça” a gulosei-
mas, com a brincadeira doces ou travessuras.

O trick or treat (doces ou travessuras) também 
foi um dos pontos altos da celebração do Dia 
das Bruxas no Ensino Bilíngue do Colégio 
Positivo – Jardim Ambiental. Em 31 de ou-
tubro, a escola ganhou uma decoração dife-
renciada, com abóboras, aranhas e vampiros, 
e os alunos participaram da comemoração 
com brincadeiras e estudos sobre as tradições 
que acompanham a data. Assim, aprenderam 
que o Halloween é uma festividade que surgiu 
com os povos celtas para celebrar o encerra-
mento das colheitas, contando com a produ-
ção de lanternas de abóbora para afastar os 
“maus espíritos” e as pessoas que queriam 
roubar alimentos. “Mais importante do que 
as brincadeiras é fazer com que os alunos 
entendam e estudem as tradições de outros 
países”, afirma a gestora do Ensino Bilíngue 
do Colégio Positivo – Jardim Ambiental, pro-
fessora Silvana Baú.
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Fiesta de Los Muertos: tradição mexicana no 
Colégio Positivo Internacional

Sessão de cinema para celebrar Ação de 
Graças com as famílias

ENSINO BILINGUE E INTERNACIONAL
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COMEMORAÇÃO TRADICIONAL

100th Day of School
Ensino Bilíngue comemora 
centésimo dia letivo

Pelo segundo ano consecutivo, os alunos do Ensino Bilíngue 
do Colégio Positivo – Jardim Ambiental celebraram a che-
gada do centésimo dia letivo do ano (100th Day of School), 

uma tradição em escolas de alguns países. “O centésimo dia de 
aulas traz uma oportunidade especial de reflexão sobre as con-
quistas acadêmicas dos alunos no período. É um momento de 
olhar para traz, reconhecer e celebrar todo o desenvolvimento e, 
por isso, representa um enorme passo”, diz a gestora do Ensino 
Bilíngue do Colégio Positivo – Jardim Ambiental, professora 
Silvana Baú. A contagem e o registro do aprendizado dia a dia 
são conduzidos desde o início do ano, pelos professores, e a ce-
lebração acontece após o retorno das férias de inverno, em uma 
festa na qual os alunos vestem camisetas que confeccionaram em 
casa com as famílias e que, de forma muito criativa, representam 
o número 100.

Em sala, o 100th Day Of School é trabalhado de diversas formas. 
“Nos anos iniciais, o desenvolvimento de ideias matemáticas bá-
sicas é muito importante. Assim, a celebração de todo o processo 
é uma ótima oportunidade para explorar o conteúdo de forma 
lúdica e divertida. Os alunos podem cantar, movimentar-se e 
dançar com as diversas música relacionadas ao tema”, afirma a 
gestora. A ação está baseada no conceito de que o bilinguismo, 
além de proporcionar o domínio de uma segunda língua, tem foco 
também no conhecimento de outras culturas e busca mostrar que 
pessoas de outros países não apenas falam uma língua diferente, 
mas também possuem outros hábitos e valores.

MATEMÁTICA

Pipoca e números
Atividade lúdica ensina matemática com 
diversão e trabalho em grupo

Durante os preparativos para o Arraial Caipira Positivo, os 
alunos do 1º ano do Ensino Bilíngue do Colégio Positivo 
– Jardim Ambiental realizaram várias atividades, entre as 

quais a Matemática da pipoca: exercícios de adição e subtração 
utilizando a guloseima típica. Primeiramente, os alunos criaram um 
texto instrucional, listando os ingredientes e equipamentos utiliza-
dos para fazer a pipoca. Depois, formaram conjuntos, adicionaram 
e comeram as pipocas para representar matematicamente algumas 
das situações propostas, de forma divertida e saborosa. De acordo 
com a professora Luciana Bononi, “atividades lúdicas permitem 
que o aluno amplie seus conhecimentos. Com planejamento, os 
objetivos são alcançados e o jogo tem significação, despertando 
o interesse e promovendo a investigação na busca de soluções”.

A professora afirma ainda que o conhecimento matemático está 
presente no dia a dia dos alunos e é construído por eles em suas 
interações sociais. “Aprender Matemática não se restringe ao apri-
moramento dos cálculos e ao uso de técnicas. O aprendizado acon-
tece também pela oralidade. Para alunos de 1º ano, a brincadeira 
desenvolve habilidades de raciocínio lógico-matemático e ajuda 
a ampliar a investigação de ideias matemáticas, a resolução de 
problemas e o levantamento e a confirmação de hipóteses dentro 
de contextos variados”, complementa. A professora Silvana Baú, ges-
tora do Ensino Bilíngue do Colégio Positivo – Jardim Ambiental, diz 
que “é assim que queremos que a aprendizagem ocorra: integrada e 
conectada com a realidade da criança, permitindo a compreensão 
do mundo em que ela vive”.

Em grupos, alunos usam pipocas para representar 
matematicamente as situações propostas
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PROJETO CARLOTAS INTERCÂMBIO CULTURAL

Por meio de projeto, alunos do 
5º ano criam boneco e trabalham 
questionamentos e soluções para 
melhorar o relacionamento interpessoal 
no espaço educacional

Colégio Positivo Internacional recebe 
índios da aldeia Araçaí para intercâmbio 
cultural e troca de experiências 

Um personagem com 
o coração aberto

Vivência indígena 
na escola

Em 2016, os alunos do Colégio Positivo deram continuidade 
às atividades relacionadas com o Carlotas, um projeto de 
uma organização social que busca, por meio de diferentes 

linguagens artísticas, promover uma discussão sobre diversida-
de, respeito e empatia. Desde o ano anterior, o 5º ano do Ensino 
Bilíngue do Colégio Positivo – Jardim Ambiental participa da ini-
ciativa Carloteando e construindo pontes de interação, em que os 
alunos criam personagens com qualidades e defeitos para discutir 
as questões propostas, e, neste ano, os estudantes elegeram um 
personagem entre os cinco produzidos coletivamente e criaram, a 
partir dele, uma narrativa poética, dando-lhe vida. Depois, trans-
formaram-no em um boneco tridimensional.

“O boneco é um integrante da turma, com um grande coração e 
um compartimento para receber diferentes sentimentos e dúvidas, 
tudo trazido pelos alunos”, explica a professora de Artes Patrícia do 
Amaral Pfützenreuter. O objetivo da atividade é despertar questio-
namentos e soluções para melhorar o relacionamento interpessoal 
no espaço educacional. “Todos os alunos envolveram-se. Mesmo 
antes da chegada do novo colega, algumas reflexões mobilizaram 
e transformaram atitudes individuais e coletivas”, diz a professora. 
Com o Carlotas, realizam-se experiências lúdicas de desconstru-
ção do perfeito, traz-se as imperfeições e suas potências para a 
superfície, desenvolve-se a aceitação da diversidade e provoca-se 
a transformação das relações humanas pelo exercício contínuo 
da empatia.

Na semana em que ocorria o Fórum Permanente sobre 
Questões Indígenas na ONU e no Dia Mundial da 
Diversidade Cultural, 21 de maio, alunos do Colégio 

Positivo Internacional receberam uma visita muito espe-
cial: índios da aldeia Araçaí, localizada em Piraquara, no 
Paraná, estiveram na escola para atividades especiais de 
integração com os estudantes. Os indígenas almoçaram 
com os alunos, receberam roupas da campanha solidária 
realizada no Family Day (Dia da Família) e participaram 
de rodas de conversa sobre seu modo de vida, explicando 
aspectos como estudo, moradia, alimentação, recursos, 
comunicação, brincadeiras, arte, música e bilinguismo, já 
que os índios também falam o idioma guarani. Indígenas 
e alunos do Colégio Positivo interagiram juntos, brincando 
e jogando. 

O principal objetivo do encontro foi oportunizar a troca de 
experiências multiculturais. A professora Lorena Paoloni, 
coordenadora de Esportes e Cultura do Colégio Positivo 
Internacional, explica que a pluralidade cultural, o senso 
de pesquisa e investigação e as práticas de transformação 
social são alguns dos temas trabalhados em abordagens 
transdisciplinares, que fazem parte da proposta pedagógica 
da instituição. “Fizemos um levantamento de experiências 
que poderiam ser trocadas e que seriam transformado-
ras para ambos os lados. Assim, criamos um momento de 
cooperação entre povos, tendo como objetivo mostrar a 
pluralidade cultural, os modos de organização de vida, o 
respeito à diversidade e as relações ecológicas”, explica.

POSITIVO COM VOCÊ 

ENSINO BILINGUE

Alunos elegem um personagem para 
representar as atividades do projeto

Índios da Aldeia Araçaí interagem com alunos do Colégio Positivo 
Internacional

34



POSITIVO COM VOCÊ 35

ENSINO INTERNACIONAL

PARTICIPAÇÃO FAMILIAR

Pais e alunos juntos no 
Learning Assembly
No projeto, familiares são convidados 
a vivenciar experiências e trocar 
conhecimentos com os estudantes

MATEMÁTICA E VALORES

CONTATO INTERNACIONAL

Um dia de compras
Alunos do 2º ano do Colégio Positivo 
Internacional visitam o Laboratório de Varejo 
da Universidade Positivo e trabalham noções 
matemáticas

Entre cartas e aprendizados
Alunos do 2º ano do Colégio Positivo 
Internacional trocam correspondências com 
estudantes de escolas de outros países

A 
participação familiar na vida escolar é uma das premissas 
do Colégio Positivo, que se faz presente nos diversos eventos 
promovidos pela instituição, em que pais e responsáveis 

são sempre convidados a participar. Em 2016, em junho, outra 
atividade de integração familiar ganhou espaço no Colégio Positivo 
Internacional: o Learning Assembly (Assembleia de Aprendizado), 
em que familiares e alunos do Pré I ao 2º ano vivenciaram experi-
ências e trocaram conhecimentos. As turmas de Pré I, por exemplo, 
ao trabalhar o tema Como o mundo funciona, simularam uma 
viagem ao espaço e, assim, fizeram observações e experiências, 
confeccionaram modelos de foguetes, telescópios, Sol, Lua, pla-
netas, astronautas e capacetes, e, na Assembleia, montaram uma 
exposição e compartilharam o que aprenderam com seus familiares.

Já o Pré II e seus pais criaram um show de talentos, com apresen-
tações de música, culinária, mágica e esportes, entre outras, tendo 
como referência o tema transdisciplinar Como nos expressamos. O 
1º ano, por sua vez, montou três diferentes estações por sala de aula, 
nas quais os alunos puderam contar aos pais o que aprenderam 
sobre os gêneros textuais, de forma que estudantes e familiares 
formaram poesias com rimas, elaboraram desenhos e planejaram 
apresentações. Por fim, o 2º ano, que trabalhou o tema Como fun-
ciona o mundo, guiou suas famílias por experimentos relacionados 
aos sentidos, explorando o funcionamento do corpo humano e 
descobrindo como interagir com o mundo sem um dos sentidos.

Os alunos do 2º ano do Colégio Positivo Internacional conhe-
ceram o Laboratório de Varejo da Universidade Positivo 
e, lá, realizaram uma compra fictícia, escolheram os ali-

mentos de suas preferências e dividiram com os colegas de sala o 
valor dos produtos adquiridos, utilizando cédulas e moedas como 
forma de pagamento e desenvolvendo o senso de funcionamen-
to do sistema monetário. “Em sala, os estudantes fizeram uma 
lista para a composição de um cardápio e colocaram em prática 
o ciclo de ação: reflexão, escolha e ação. Nas atividades, além de 
exercitar conceitos matemáticos e monetários, eles trabalharam 
atitudes como cooperação, respeito, empatia e tolerância”, explica 
a professora Mariângela Studart, gestora da Educação Infantil ao 
2º ano do Colégio Positivo Internacional.

Os alunos do 2º ano do Colégio Positivo Internacional amplia-
ram seu repertório cultural ao se corresponder com escolas 
dos Estados Unidos, Inglaterra, Paquistão e Nova Zelândia. 

Com o auxílio dos professores, os estudantes compuseram cartas-
-resposta para as que receberam de alunos da mesma idade, dos co-
légios Taylor Elementary Public School (Califórnia, EUA), Woodside 
Primary Academy (Londres, Inglaterra), Beaconhouse (Paquistão) 
e Buckland School (Nova Zelândia). Os alunos estrangeiros fizeram 
diversas perguntas sobre como é viver no Brasil, os animais bra-
sileiros e as comidas típicas nacionais. Então, os estudantes do 2º 
ano enviaram e-mails para contar peculiaridades sobre si mesmos, 
relatar como é viver no Brasil e seus gostos e preferências, além de 
enviar suas próprias perguntas às crianças de outros países. Além 
da prática linguística, a atividade reforçou as discussões em torno 
de atitudes como respeito, tolerância, afinidade e empatia. 

Atividades sobre os sentidos é ação do Learning Assembly

Alunos do 2º 
ano do Colégio 
Positivo 
Internacional 
no Laboratório 
de Varejo 
da UP
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Alunos de 5º ano do Colégio Positivo 
Internacional exercitam a investigação 
em moldes internacionais de pesquisa

Descobertas e 
aprendizagens na 
Exhibition 2016

EXPANSÃO

Novo prédio com 
estrutura diferenciada 
e inovadora
Ambientes internos planejados,  
salas-ambiente e espaços que 
privilegiam rotina escolar norte-
americana são alguns dos diferenciais 
do prédio do Ensino Fundamental II do 
Colégio Positivo InternacionalEm 28 de novembro, os alunos do 5º ano do Colégio Positivo 

Internacional participaram da Exhibition 2016 – Mostra de 
Iniciação Científica, que privilegia a apresentação de traba-

lhos acadêmicos dos estudantes. Neste ano, a atividade teve como 
tema norteador a música e seu impacto na sociedade, nos aspectos 
comportamentais, políticos e culturais. Assim, durante o evento, os 
estudantes apresentaram à comunidade escolar e a seus familiares 
o resultado de suas descobertas e aprendizagens, com a exposição 
de trabalhos de investigação e de pesquisa científica. 

De acordo com a professora de 5º ano Isis Peixer, para essa ação, 
os alunos fizeram pesquisas bibliográficas científicas sobre o tema 
e discutiram os tópicos levantados pelo projeto. “Houve, também, 
a participação da família no processo de construção do trabalho. 
Foram enviadas pesquisas para fazer em casa, a fim coletar dados 
que comprovassem as pesquisas bibliográficas e, também, foram 
convidadas pessoas para palestrar e agregar conhecimento ao tra-
balho dos alunos, sendo elas pais ou convidados externos”, explica.

Durante a realização do trabalho, os alunos tiveram a oportunidade 
de conhecer mais sobre estilos musicais, suas origens e instrumen-
tos característicos, além de pesquisar sobre cantores, compositores 
e histórias das músicas. “Observou-se que os alunos passaram a ter 
uma visão mais crítica com relação às escolhas musicais a partir 
do conhecimento da influência que a música tem sobre a vida 
das pessoas, bem como seu impacto nas questões emocionais do 
dia a dia, conhecendo as funções cerebrais ativadas ao ouvir uma 
melodia”, complementa a professora.

36

ENSINO INTERNACIONAL

Em 2016, o Colégio Positivo Internacional inaugurou um 
novo espaço: o prédio do Ensino Fundamental II. Com 
estrutura diferenciada e inovadora, planejada para a ga-

rantia do bem-estar dos estudantes, o espaço possui ambientes 
dedicados à proposta pedagógica do Ensino Internacional, como 
as salas-ambiente, e à rotina escolar norte-americana, na qual 
as turmas aprendem em espaços dinâmicos, garantindo maior 
conexão entre os alunos e as áreas de conhecimento, em ati-
vidades de estudos e práticas aplicadas. O novo prédio conta 
com 15 salas, sendo cinco salas-ambiente (para Matemática, 
Humanidades, Ciências, Artes e Geral – Positivo Education), 

Pais de alunos assistem de perto às descobertas e aprendizagens dos 
estudantes
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além de uma sala especial para cada idioma trabalhado na escola 
(inglês, espanhol e francês).

O grande destaque do prédio são as salas-ambiente, um conceito 
que considera que o quadro não é o único recurso válido no pro-
cesso de ensino-aprendizagem presencial. Assim, os ambientes 
diferenciados são favorecidos com materiais e recursos didáticos, 
como jogos e elementos educativos bastante visuais, além de contar 
com uma disposição diferenciada de mobiliário, de forma que as 
carteiras se encaixam para formar círculos ou pequenos grupos de 
trabalho, sem o posicionamento tradicional em filas voltadas para 
o quadro. Ainda, o ambiente tem diversos recursos tecnológicos, 
que permitem, entre outros, o contato, por videoconferência, com 
alunos e escolas de outros países.

De acordo com a diretora do Colégio Positivo Internacional, pro-
fessora Audry Castello Branco, a diversidade e as características 
dos mobiliários e recursos didáticos foram pensados e planejados 
para que a sala de aula se torne uma grande rede de conhecimento, 
na qual a mobilidade e os espaços do professor e dos alunos sejam 
de aproximação, e que promovam, também, a aprendizagem in-
dividual, em pares e em pequenos e grandes grupos de estudos e 
experiências. “Considerando-se que o espaço físico escolar pode ser 
determinante para o estado de ânimo, o interesse e a motivação do 

aluno, a proposta de organização dos espaços em salas-ambiente 
favorece a aprendizagem e o crescimento intelectual”, afirma.

A metodologia de salas-ambiente tem referencial teórico em ex-
periências de âmbito nacional e internacional, que apresentam 
ótimos resultados no processo de ensino-aprendizagem, a partir 
do princípio de proporcionar a interação do aluno com uma maior 
diversidade de recursos e materiais pedagógicos e, assim, estabele-
cer uma relação entre o conhecimento escolar, a vida do estudante 
e o mundo. O sistema é utilizado em escolas norte-americanas há 
décadas, difundido nas instituições públicas da França e adotado 
em inúmeros colégios paulistas desde a década de 1970. Outro 
diferencial do novo prédio é que o projeto de engenharia e arqui-
tetura segue as normas internacionais da certificação Leadership 
in Energy and Environmental Design (Leed – Liderança em Energia 
e em Design Ambiental), garantindo o conforto no ambiente es-
colar e minimizando o impacto na geração de resíduos sólidos e 
no consumo de energia e água.

Novo prédio: 
espaço 

ampliado 
garante o 

bem-estar dos 
alunos

Salas-ambiente são um dos 
diferenciais do prédio
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ENSINO MÉDIO

EMPREENDEDORISMO

Alunos da 2ª série do Ensino Médio 
participam do projeto Miniempresa, 
da Junior Achievement, e são 
reconhecidos e premiados

Empresa simulada, mas 
com resultados reais

Desenvolvido há quatro anos entre os alunos da 2ª série do 
Ensino Médio do Colégio Positivo, o projeto Miniempresa 
proporciona a estudantes uma experiência prática em eco-

nomia e negócios, por meio da organização e da operação de uma 
pequena empresa simulada. Os estudantes têm contato com fun-
damentos da economia de mercado e da atividade empresarial, e o 
programa, promovido pela associação educativa sem fins lucrativos 
Junior Achievement, conta com a participação de aproximadamente 
50 voluntários das áreas de marketing, finanças, recursos humanos 
e produção, que facilitam o aprendizado dos alunos nas escolas.

Em 2016, os alunos do Colégio Positivo – Jardim Ambiental criaram a 
Hold On, uma empresa que produz suportes para celulares e tablets, 
comercializados a R$20,00, equanto alunos do Colégio Positivo – 
Ângelo Sampaio criaram a Chaveco e produziram um organizador 
de chaves, parecido com um canivete suíço, a venda por R$15,00. 
De acordo com a professora de Literatura Janaína More, responsável 
pelo projeto, a oportunidade de participar de uma miniempresa 
se assemelha ao primeiro emprego. “Eles aprendem a planejar, a 
fazer um plano de negócios e a solucionar problemas com mais 
eficiência. E aprendem muito com seus próprios erros”, explica. 

"Participar do Programa Miniempresa me ajudou a desenvolver a 
minha capacidade de liderança e oratória. Embora eu sempre bus-
que dar o meu máximo nos projetos em que me envolvo, sempre me 
considerei uma pessoa tímida e com dificuldades de impor o meu 
ponto de vista. Ao fim do projeto, já me sinto outra pessoa, muito 

mais confiante para tomar decisões e liderar pessoas, habilidades 
que adquiri involuntariamente com a prática durante o programa", 
conta Luisa Franco, da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Positivo 
– Jardim Ambiental. 

Reconhecimento

Na premiação do Programa Miniempresa 2016, a Chaveco ganhou 
em três das quatro categorias: Financeiro, Top de Marketing e 
Comunicação e Top de Produção, além de ficar em segundo 
lugar como Miniempresa Destaque 2016. A Chaveco também foi 
considerada a melhor miniempresa do país no Findinexa Brasil, 
maior fórum para jovens empreendedores do país, que aconteceu 
em outubro, no Piauí. A Hold On foi selecionada na fase Paraná e 
concorreu a uma vaga na etapa internacional, que aconteceu no 
México, na competição promovida pela Junior Achievement. 

Responsabilidade social

Os estudantes participantes das duas empresas realizaram a doação 
dos valores arrecadados com a venda dos produtos. Foram mais 
de R$7.000, destinados a ajudar na compra de presentes de Natal 
para as 300 crianças atendidas pelo Centro de Educação e Inclusão 
Social Betânia, associação filantrópica de Colombo, que realiza 
iniciativas educacionais para crianças, jovens e adultos. A entrega 
dos presentes aconteceu dia 8 de dezembro.

Janaína More em entrega de 
doações feitas com os valores 
arrecadados pelas miniempresas Doação da arrecadação da empresa Hold On, feita durante o Posimusic
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ESCOLHA PROFISSIONAL

Ensino Médio com aulas na universidade
Estudantes assistem a atividade de Graduação na UP e têm oportunidade de conhecer 
profissões de perto antes de fazer escolha de carreira

ESPORTES

Educação Física transformada em jogos interturmas
Para valorizar a prática esportiva, estudantes participam de competição que envolve todas 
as turmas de Ensino Médio

Em meio a rotinas exigentes de estudos que envolvem o 
Ensino Médio, com foco na preparação para o vestibular, 
as aulas de Educação Física desse nível de ensino buscam 

benefícios para o corpo e para a mente. E, para fazer com que 

essas vantagens sejam ainda mais atraentes e divertidas, o Colégio 

Positivo promoveu, em 2016, os primeiros jogos interturmas de 

Futebol, Handebol, Basquete e Vôlei, nas modalidades feminino, 

masculino e misto, para os alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino 

Médio do Colégio Positivo – Ângelo Sampaio e do Colégio Positivo 

– Jardim Ambiental. Os jogos aconteceram entre setembro e ou-

tubro, envolvendo aproximadamente 260 alunos.

Escolher a profissão é uma tarefa desafiadora, pois, diante de um 
universo de possibilidades, surgem dúvidas e inseguranças. 
Para ajudar na decisão, nada mais eficiente do que aprofun-

dar os conhecimentos nas próprias aulas dos cursos superiores com 
os quais os estudantes mais se identificam. Essa é proposta de um 
projeto lançado em 2016, em uma parceria entre o Ensino Médio 
do Colégio Positivo e a Universidade Positivo: levar alunos da escola 
para as cadeiras da universidade, mesmo antes de fazerem a escolha 
no vestibular. Assim, durante o mês de outubro, alunos da 1ª e 2ª 
séries tiveram a oportunidade de assistir a aulas de alguns cursos de 
Graduação, para conhecerem de perto um pouco do que os espera 
na Educação Superior e auxiliar na escolha assertiva e consciente da 
profissão que irão seguir.

  As aulas aconteceram no câmpus Ecoville da Universidade 
Positivo, ao longo de duas semanas. Aproximadamente 50 alunos 
participaram de atividades de Medicina, Odontologia, Direito, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Energia, Engenharia 
Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Bioprocessos 
e Biotecnologia, Design e Biomedicina. Eduardo Zanetti 
Bergamaschi, aluno da 2ª série do Ensino Médio do Colégio 
Positivo – Ângelo Sampaio, foi um dos participantes. Ele as-
sistiu a uma aula de Medicina sobre Suporte Básico de Vida e 
Procedimentos Básicos, que aconteceu no prédio do Biotério. “A 
experiência foi muito legal e ajudou a confirmar minha escolha 
por Medicina”, conta. 

Para participar, os representantes de turma organizaram as chaves, 
de forma a não haver coincidência de horários (já que cada aluno 
pôde inscrever-se em quantas modalidades desejasse) e, nos dias 
das aulas de Educação Física, era possível escolher entre estar nos 
jogos, como atleta ou torcedor, ou frequentar às aulas de ginástica ou 
musculação. Para a assessora de Educação Física, professora Giselle 
Bailo Uflacker, nessa fase de estudos intensos, o esporte ajuda a desa-
celerar e a distrair, além das vantagens da atividade física em si. “Os 
alunos vivem em um mundo competitivo e, com o esporte, aprendem 
a ganhar, a perder, a competir e a empatar. Isso faz parte de nossa 
vida. Uma hora você pode ganhar, na outra perder ou ficar no meio 
do caminho, logo, o esporte é preparação para a vida”, acrescenta. 

Prédio da 
Biblioteca, 
no câmpus 
Ecoville da 
Universidade 
Positivo
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Darwin versus Nietzsche, bullying e cyberbullying, 
drogas, aborto, redução da maioridade penal, euge-
nia, tecnologia, ética, política e meio ambiente são 

alguns dos assuntos já debatidos entre alunos do Ensino 
Médio do Colégio Positivo – Jardim Ambiental e Colégio 
Positivo – Ângelo Sampaio e professores de diversas discipli-
nas no projeto Papo-Cabeça, uma atividade que apresenta 
múltiplos pontos de vista sobre assuntos de relevância so-
cial, a fim de promover o estudo e a reflexão do estudante 
como agente e sujeito do meio em que está inserido. 

Realizada em contraturno e com participação voluntária, a 
atividade integra as diversas disciplinas, para que cada tema 
possa ser analisado sob a perspectiva de diferentes áreas, 
de forma que os professores fazem intervenções durante a 
fala um do outro, questionando pensamentos, contrapondo 
fatos e concordando ou discordando do que foi dito. A cada 
edição – no total já foram seis – participam de dois a cinco 
professores, sendo que a média da presença de alunos é de 
250 por encontro.

Alunos do 9º ano e do Ensino Médio tiveram suas habilidades 
de oratória e argumentação estimuladas por meio de um jogo 
de RPG (role playing game – jogo de faz de conta) de tabuleiro. 
Desenvolvido pelos cursos de Graduação em Direito e Jogos 
Digitais da Universidade Positivo e adaptado para adolescentes, 
o jogo Poder e Decisão já animou aulas e viabilizou o debate 
sobre a construção da consciência coletiva e de um ambiente 
democraticamente esclarecido, em que todos têm sua vez para 
expor suas opiniões.

O jogo funciona assim: a cada partida, o professor propõe um 
assunto do cotidiano para ser debatido. Dentro desse contexto, 
que pode ser o Poder Legislativo, por exemplo, cada jogador 
pode deliberar, usando cartas de ação para argumentar, ques-
tionar e responder a perguntas levantadas pelo debate. O jogo 
começou a ser usado em sala de aula no início de 2016 e já abor-
dou temas como bullying e cyberbullying. Para o professor de 
Filosofia e Sociologia do Colégio Positivo, Eduardo Emmerick, 
“é na pluralidade, na diversidade, na divergência e na diferença 
que é possível edificarmos um convívio harmônico e assegurar 
a cada um a autonomia intelectual e política, com base nos 
direitos e deveres já conquistados”.

ENSINO MÉDIO

Projeto Papo-Cabeça oferece aos 
alunos vários pontos de vista sobre 
um único tema

Árvore de ideias

MULTIDISCIPLINARIDADE

ORATÓRIA

Brincadeira simula debates e 
promove o desenvolvimento do 
senso político dos estudantes

Cidadania em jogo

O projeto existe desde 2013 e tem como premissa o conceito 
de “árvore de ideias”, sendo “árvore” a palavra usada pelos 
professores do Colégio Positivo para explicar como funciona 
uma grande aula multidisciplinar, em que um tema comum, o 
“tronco”, é abordado por professores de diferentes disciplinas, 
ramificando-se em “galhos”. Dessa forma, assuntos que antes 
eram abordados de forma separada passam a integrar-se e são 
estudados sob diversos pontos de vista.

Primeira edição de 2016 do projeto reuniu cerca de 250 alunos

Poder e Decisão: jogo promove debate entre estudantes
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FÍSICA

Estudantes da 1ª série do Ensino 
Médio comprovam Lei de Newton com 
lançamento de foguetes

Alunos da 2ª série do Ensino Médio colocam à prova o Princípio de Arquimedes, enquanto 
praticam a cooperação e o trabalho em equipe

Ao infinito e além

Objetos flutuantes não identificados

Com a missão de experimentar a terceira Lei de Newton, 
alunos do Colégio Positivo promoveram um verda-
deiro festival de lançamento de foguetes. Mais de 300 

estudantes construíram seus próprios “veículos”, utilizando 
materiais recicláveis, como garrafas pet, e lançaram-nos, 
tendo como combustível água e ar. O trabalho foi avaliado em 
diversos itens, como a criatividade e qualidade do foguete, 
a altura mínima alcançada pelo projétil e o preenchimento 
de um relatório com dados e cálculos corretos, a respeito do 
conteúdo trabalhado em sala de aula e aplicado na prática. 
A atividade, que aconteceu em junho, busca comprovar a 
teoria que diz que “à toda ação corresponde uma reação, com 
a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário”.

Segundo os professores de Física do Ensino Médio do Colégio 
Positivo, o funcionamento do foguete pode ser explicado por 
meio de uma analogia com um balão de ar que está inflado 
e será abandonado sem ter sido amarrado: uma vez cheio e 
solto o balão, o ar é liberado e, então, o projétil se desloca no 
sentido contrário ao movimento do ar ao sair do balão. No 
foguete dos alunos, a garrafa pet é inflada com água e ar e, na 
saída desses elementos, o projétil é lançado para frente e para 
cima. Além de incentivar os estudantes a aplicar conceitos da 
Física na solução de problemas, a atividade visa a estimular a 
curiosidade e o uso do raciocínio lógico, além de promover o 
espírito de cooperação e a interação entre os alunos.

Em 24 de setembro, os alunos da 2ª 
série do Ensino Médio do Colégio 
Positivo colocaram em prática o 

funcionamento de seus OFNIs (Objeto 

Flutuante Não Identificado), projeta-

dos para demonstrar o Princípio de 

Arquimedes, que diz que “todo corpo 

mergulhado num fluído em repouso sofre, 

por parte do fluído, uma força vertical para 

cima, cuja intensidade é igual ao peso do 

fluído deslocado pelo corpo”. A atividade 

consistiu em projetar e construir um OFNI 
de garrafas pet e, depois, realizar a traves-
sia da piscina do Colégio Positivo – Jardim 
Ambiental, sendo os alunos tripulantes 
das próprias embarcações.

Cada OFNI foi montado com garrafas pet 
atadas por meio de cordas, fios, barbantes, 
redes de nylon ou fitas adesivas. O tama-
nho máximo era de 150cm de largura e 
200cm de comprimento. A avaliação, feita 
pelos professores, levou em conta se os 

integrantes da equipe obedeceram aos re-

gulamentos e requisitos do projeto; o teste 

de flutuabilidade, que verificou se o veículo 

suportou a carga mínima de um integrante 

da equipe; e a presença dos alunos no dia 

da travessia. As equipes foram compostas 

por dez integrantes, e os projetos foram 

construídos com base nos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula. A atividade 

também trabalhou o espírito de equipe e 

a cooperação entre os alunos.

Lançamento de foguetes que comprovam a terceira Lei de Newton já é 
tradição do Ensino Médio



POSITIVO COM VOCÊ 42

Projeto estimula o debate e esclarece dúvidas em sala de aula 

Campanha de alunos do Ensino Médio arrecada papel sulfite para doação a hospital 

Sexualidade em pauta

O meu papel no mundo

De olho nas estatísticas brasileiras sobre o comportamento 
sexual dos jovens, os professores de Biologia do Colégio 
Positivo levaram novidades, em 2016, para o projeto de 

Sexualidade, que já existe há cinco anos com o objetivo de orientar 

alunos do Ensino Médio sobre o tema. Os encontros, que antes 

aconteciam no contraturno, passaram a ser trabalhados durante 

as aulas regulares de Biologia, as atividades foram estendidas para 

alunos da 1ª série e, pela primeira vez, também houve orientação 

psicológica. Ao longo de três semanas, durante o 4º bimestre, as 

turmas foram divididas entre gêneros, sendo que, enquanto uma 

parte trabalhava temas relacionados à Biologia, como prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, a outra abordava 

aspectos mais sociais, como orientação sexual e questões de gênero, 

sob orientação da psicóloga escolar da instituição.

Para nortear os encontros, os estudantes responderam, pelo 

celular, a um questionário com 30 perguntas sobre o que sa-

biam e pensavam a respeito do assunto. “Muitas vezes, eles 

acham que sabem sobre algum assunto, mas, na verdade, não. 

A maior fonte para esse tipo de informação, segundo eles, é 

a internet e, se mal utilizada, ela pode desinformar, pois tem 

muitos conteúdos equivocados e fontes duvidosas. Essa aula é 

uma oportunidade para eles se abrirem”, argumenta o professor 

de Biologia Guilherme Rodrigo Teitge. Os mais tímidos também 

puderam tirar suas dúvidas colocando por escrito as perguntas 

em uma caixa. Os dados levantados por meio do questionário 

também foram trabalhados na disciplina de Redação, em que os 

estudantes escreveram sobre os temas que abordaram durante 

os encontros. 

Os alunos do Ensino Médio do Colégio Positivo partici-
param da campanha O meu papel no mundo em prol do 
hospital infantil Pequeno Príncipe. O projeto teve como 

objetivo despertar nos estudantes o exercício da cidadania e da 
solidariedade por meio da doação de resmas de papel – pacotes 
de 500 folhas de sulfite. Em 2015, foram consumidas 15.691 

BIOLOGIA

SOLIDARIEDADE

ENSINO MÉDIO

resmas de papel pelos diversos setores do hospital, gerando um 
gasto de 174 mil reais. Cerca de 80% desse material foi utilizado 
por áreas ligadas à assistência, que apresentam uma grande 
demanda de impressão de prontuários de pacientes, exames 
laboratoriais, prescrições e solicitações para a farmácia, entre 
outras atividades. Mesmo com todas as campanhas de conscien-
tização que o hospital realiza internamente, com o objetivo de 
adotar procedimentos sustentáveis, o consumo de papel ainda 
é alto, e os recursos, limitados. Por meio das doações, busca-se 
reduzir o gasto em materiais, de forma a aumentar o orçamento 
para pesquisa e para ampliação do hospital.

De acordo com a professora Izabella Milleo, gestora da 2ª sé-
rie do Ensino Médio do Colégio Positivo – Ângelo Sampaio, a 
campanha foi uma oportunidade para os alunos trabalharem 
a generosidade e a solidariedade. “Por meio da ação, sensibili-
zamos os estudantes para o exercício da cidadania e a força do 
trabalho dos jovens, que, por meio de seus representantes de 
sala, incentivaram e se envolveram muito durante a campanha”, 
relata. Para comemorar o sucesso da ação, os alunos da 2ª série 
do Ensino Médio promoveram um dia temático. Os estudantes 
do Colégio Positivo - Ângelo Sampaio escolheram fazer o “Dia 
do Pijama”, enquanto os alunos do Colégio Positivo - Jardim 
Ambiental realizaram o “Dia da Fantasia”. Em ambas as ocasiões, 
os estudantes foram liberados do uso do uniforme e puderam 
ir para a escola à caráter, conforme o tema escolhido.
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 Doação de resmas de 
papel beneficiou o Hospital 

Pequeno Príncipe
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A 
Última Quimera, Fogo Morto e Últimos Cantos, de autoria 
de Ana Miranda, José Lins do Rego e Gonçalves Dias, res-
pectivamente, são algumas das obras literárias indicadas 

para o vestibular da UFPR de 2017. Esses clássicos da literatura 
brasileira guardam histórias elaboradas, que exigem habilidades 
de interpretação, e, para auxiliar os alunos do Ensino Médio nessa 
“missão”, o Colégio Positivo promoveu encontros extracurriculares 
para discutir as obras. O projeto, voltado para alunos da 2ª série 
que farão o vestibular como treineiros, ganhou repercussão e atraiu 
também alunos da 1ª e 3ª séries. “Muitos alunos fazem vestibular 
como treino, mas alguns acabam chegando à prova sem conhe-
cimento nenhum sobre os livros; então, a ideia foi a de começar 
a prepará-los”, comenta o professor de Literatura Rodrigo Wieler. 

O professor conta que a intenção era fazer um encontro de uma 
hora e meia para abordar as partes mais importantes de cada uma 
das três obras, mas, logo, o projeto cresceu e transformou-se em 
dez encontros, um para cada título exigido no vestibular 2017 da 
Universidade Federal do Paraná. Os primeiros 45 minutos da con-
versa foram destinados à escola literária e ao autor; e o restante do 
tempo foi usado para comentar narrativa, interpretação, relação 
com outros livros e resumos. As aulas aconteceram de agosto 
a outubro, no Colégio Positivo – Ângelo Sampaio e no Colégio 
Positivo – Jardim Ambiental. 

Sarau Literário

Outra atividade relacionada ao aprofundamento do estudo 

da Literatura foi o Sarau Literário, cuja quinta edição acon-

teceu em 28 de outubro e contou com a participação de 

aproximadamente 250 alunos do 9º ano ao Ensino Médio. O 

evento teve apresentações de música, poesia, teatro, dança 

e cinema. De acordo com uma das organizadoras, a profes-

sora de Língua Portuguesa Lucimeire Fedalto, o objetivo é 

oportunizar a participação de alunos que queiram mostrar 

seus talentos e apresentar os melhores curtas-metragens 

desenvolvidos pelos estudantes ao longo do ano. “O sa-

rau valoriza outras áreas do conhecimento e o trabalho 

com os diferentes tipos de talento, além de incentivar a 

cultura popular brasileira, já que as apresentações devem 

contemplá-la”, pontua.

Projetos abordam títulos literários e 
estimulam o aprendizado e a descoberta 
de talentos

Literatura em debate 
e apresentações

Resultados comprovados
Alunos que passam pelo Colégio e Curso Positivo conquistam 
lugares de destaque em simulado e nas aprovações da UP, PUC-PR e 
Faculdades Pequeno Príncipe

LITERATURA

VESTIBULAR

Os primeiros lugares-gerais dos ves-
tibulares da Universidade Positivo 
(UP), da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUC-PR), e das 
Faculdades Pequeno Príncipe são de alu-
nos que passaram pelo Ensino Médio do 
Colégio Positivo e, depois, concluíram sua 

formação e preparação no Curso Positivo. 
Entre os resultados, estão o 1º e o 2º lugares-
-gerais na UP e na PUC-PR (vestibular de 
inverno), o 1º lugar-geral nas Faculdades 
Pequeno Príncipe (vestibular de inverno) e 
8 primeiros lugares em cursos. Os egressos 
do Colégio Positivo também apresentaram 

bons resultados no 1º simulado 2016 do 
Curso Positivo. Na classificação por carrei-
ras, foram 9 primeiros lugares; 7 segundos 
lugares; 4 terceiros lugares, 4 quartos lugares 
e 8 quintos lugares. A pontuação geral mais 
alta foi conquistada por dois alunos da 3ª 
série do Colégio e Curso Positivo. 

Sarau Literário valoriza a cultura popular e o talento dos alunos
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