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A escola começou com apenas uma criança - a Victoria!,  e um desejo muito claro de construir 
o melhor cenário possível para que meninas e meninos pudessem crescer e se desenvolver 
com toda potência e autonomia. Nossa ideia sempre foi oferecer um campo fértil para que as 
crianças pudessem experimentar, criar, investigar e trocar, participando de maneira ativa na 
construção de seus conhecimentos.

[Editorial]

Acreditamos que crianças são 
potentes, que está tudo lá, dentro 
delas, como as sementes que já trazem 
em si as árvores que poderão se tornar 
um dia. Cabe à nós, escola, nutrir e 
cuidar destas sementes, criando um 
ambiente próspero que favoreça seu 
pleno desenvolvimento.

Desde o princípio, o afeto tem sido nosso 
principal nutriente. O constante vínculo, o 
acompanhamento, o estar sempre perto e 
junto - tanto da criança como da família, 
e com o passar do tempo, de toda a 
comunidade be.Living que, aos poucos, foi 
crescendo e se fortalecendo.

Durante os primeiros 10 anos, nos 
dedicamos exclusivamente à Educação 
Infantil, oferecendo um espaço de ensino e 
aprendizagem ao mesmo tempo acolhedor 
e desafiador para os pequeninos. Na 
prática, desenvolvemos e promovemos, 
diariamente, as mais diversas situações a fim 
de que a criança possa vivenciar os campos 
de experiência por meio das diversas 
linguagens, tornando a aprendizagem 
significativa.  

Com as crianças aprendemos sobre 
a importância do brincar. Através da 
brincadeira, elas percebem, compreendem e 
se relacionam naturalmente com o mundo. 
Por isso, sempre foi uma preocupação nossa, 
garantir tempo e espaço para as crianças 
brincarem e explorarem os mais diferentes 
tipos de brinquedos e materiais, como formas 
de pesquisa e investigação que ajudam 
o desabrochar de seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional. É no momento da 
brincadeira que as crianças estão construindo 
seu conhecimento de mundo e vivenciando 
a socialização, que é tão rica para a vida em 
contexto coletivo.

Assim como o brincar, o protagonismo e o 
afeto, o bilinguismo é uma das importantes 
raízes que sustentam o propósito da nossa 
escola desde que nossa história começou. 
Na be.Living, grande parte de toda a 
aprendizagem acontece em inglês. Por 
conta desta imersão, o desenvolvimento 
da aquisição da língua inglesa acontece 
de forma muito parecida com o da língua 
portuguesa e podemos testemunhar nossas 
crianças, ainda pequenininhas, começando, 
aos poucos, a levar o vocabulário e toda a 
estrutura de língua usada na rotina escolar 
para além dos muros da escola, aplicando-
as em seus cotidianos, ampliando suas 
possibilidades de ler e viver o mundo.

Em 2009, após escutar os desejos e 
sentimentos de um grupo de mães e pais 
sobre como seria bem-vinda a expansão de 
nosso trabalho, decidimos ramificar a escola, 
inaugurando o Ensino Fundamental que 
acontece hoje, do 1º. ao 5º. ano. Foi muito 
gratificante observar o processo das crianças 
que iniciaram, lá atrás, toda uma vivência 
dentro da escola, chegando à uma etapa 
mais avançada com relação à autonomia e ao 
pensamento crítico. Vimos no Fundamental, 
as próprias crianças refletindo sobre a 
importância de estarem dentro de um projeto 
bilíngue multicultural, compreendendo que 
ler, escrever e falar fluentemente o inglês 
amplia as possibilidades de comunicação e 
interação que elas têm com o mundo. Isso 

Há �� anos, 
as primeiras 
sementinhas da 
be.Living estavam 
sendo plantadas.
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é percebido na prática e no dia a dia, nos 
momentos em que pesquisam, em que 
trocam informações com crianças de outros 
lugares do mundo para entender outras 
culturas, nas horas de lazer, nas viagens, nos 
filmes que assistem e até mesmo nos games 
que jogam. Toda essa vivência significativa 
possibilita que eles tenham competências 
linguísticas muito parecidas na língua 
inglesa e na língua portuguesa e o nosso 
papel tem sido o de ajudar a organizar esta 
curiosidade que é nata da criança em favor 
da construção de seu conhecimento, dos 
processos de investigação, de pesquisa, 
do questionamento e da contraposição de 
opiniões.

Quando pensamos na formação destas 
crianças, estamos pensando em um 
desenvolvimento completo e integral de 
indivíduos dentro de um processo social. 
Nosso objetivo tem sido o de promover o 
florescimento de cidadãos ativos, capazes 
de propor mudanças e que entendam que 
para viver em sociedade, é preciso aprender 
a olhar para o outro, a escutar o outro e a 
construir junto com o outro.

Hoje, depois de receber tantas crianças, 
buscamos estar sempre atentas para que 

[Editorial]

Patricia Pavan  e Analívia Lacerda

aquela proximidade, diálogo e vínculo que 
trouxemos lá atrás, quando havia apenas 
uma criança jamais se perca com o passar 
do tempo e com a expansão de nossa 
comunidade.
Entendemos que nosso espaço é coletivo e, 
por isso, é fértil e tem força. Quando pensamos 
em semear a sabedoria das crianças, estamos 
pensando em todas as pessoas que também 
estão envolvidas neste processo educativo. 
Neste sentido, não podemos deixar de 
agradecer a colaboração de nossa equipe de 
educadores, de colaboradores e, sobretudo, 
das famílias, com quem sempre mantivemos 
diálogo aberto, nos alinhando em prol de 
nosso foco maior: as crianças.

Para elas, dedicamos o nosso melhor, com 
total entrega, como fazem aqueles que 
cuidam das plantas com todo o amor e 
responsabilidade. Educar é nosso trabalho 
diário e nossa missão de vida. Somos muito 
gratas por esta oportunidade.

Compartilharemos agora, ao longo desta 
revista, alguns dos frutos que colhemos 
em 20 anos de história da be.Living e, em 
especial, deste último ano que foi tão forte, 
desafiador e cheio de aprendizagens.

 

Leia em inglês!

           Desejamos uma boa leitura 

para todos e que sigamos firmes em 

2021, em nossa jornada em busca do 

conhecimento e da sabedoria, com 

muito afeto, dedicação e coragem!
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De volta 
para a 
escola
Como foi significativo, depois de tantos meses em nossas casas, o momento em que pudemos 
retornar ao ambiente da escola. Há um ano atrás, quando o ano letivo de 2020 iniciou, antes 
da pandemia, éramos outros. O isolamento social nos impactou fortemente, de diversas 
maneiras. Foi revelador perceber como o chão da escola fez falta tanto para os adultos como 
para as crianças. Aquela saudade imensa dos amigos, da troca no dia a dia, das brincadeiras, 
da aprendizagem coletiva, de estar em um lugar de partilha, cheio de energia, vida e potência.

[Um novo momento’]

“Quem trabalha com educação nunca imaginou 
uma situação de ficar nove meses afastado do 
ambiente escolar e, menos ainda, que de uma 
semana para a outra precisaríamos adaptar o 
nosso currículo para um ensino emergencial 
remoto. Muitas coisas aconteceram nesses meses 
todos. Muitas angústias, muitas aprendizagens, 
muita pesquisa, muitos erros e acertos, mas 
conseguimos passar por este desafio” – 
comemora Gabriela Fernandes, coordenadora 

pedagógica do Ensino Fundamental da be.Living.

Gabi afirma que, agora, o tempo é de retomar 
a escola como o espaço físico potente que ela 
é, de construção de conhecimento e cultura, 
de vivência simbólica, de compartilhamento 
de experiências e emoções e, sobretudo, de 
acolhimento às crianças.

Ela explica que a Covid-19 afetou o 
comportamento das crianças com relação às 
emoções, às relações interpessoais e ao próprio 
aprendizado.

  Pesquisas realizadas em outros países apontam que muitas crianças e 
adolescentes retornaram à escola apresentando diminuição de vocabulário 
e sintomas como ansiedade e irritabilidade, além de dificuldade em focar 
a atenção. O excesso de horas em frente à tela ocasiona nas crianças uma 
dificuldade de estabelecer concentração e concentração é fundamental para 
os processos de aprendizagem.

Ela lembra que a tela também reduz 
o contexto educativo, reduzindo, por 
consequência, a potência das atividades 
e de estudo. O desafio de Gabi foi pensar, 
juntamente com toda a equipe, nas práticas 
pedagógicas mais adequadas para as 
questões apresentadas neste novo contexto.

“Estamos investindo em atividades de 
reforço focadas nas línguas portuguesa 
e inglesa e na matemática, para que 
possamos avaliar como eles aprenderam 
nesse período de ensino à distância e, 
principalmente, no acolhimento e no 
resgate de vivências que conduzam 
as crianças novamente para dentro 
do ambiente escolar. A intenção é um 
currículo que traga a memória à tona, pois 
aprendizagem é transformar memória 
curta em memória longa. Quando algo 
tem significado, a memória fica e aquilo se 
transforma em aprendizado”.

Na prática, as crianças estão retomando 
atividades como, por exemplo, de observação 
e de registro, que ampliam a postura 
investigativa e que as envolvem no processo 
essencial da educação que é significar a 
aprendizagem formando memórias que 
permaneçam. E como a memória está 
diretamente relacionada com o campo das 
emoções, não podem ficar de fora, também, 

as atividades que buscam atingir o cerne da 
emoção das crianças.

“Brincadeiras, músicas e atividades que 
envolvem ritmo e corpo foram nosso foco nas 
duas primeiras semanas de retorno. Desenhar, 
imaginar, criar histórias, ler, representar o 
próprio corpo e vivenciar situações culturais, 
como o Halloween, por exemplo. Estamos 
buscando fazer com que as crianças voltem 
a vivenciar a escola como ela é: um ambiente 
de cultura, de convívio, de aprendizagem, de 
estar bem e de se sentir bem com os outros. 
E lembrando, sempre, que a escola é um 
lugar do comum, de vivenciar, na prática, a 
importância da coletividade, principalmente 
neste momento que vivemos. Aprender 
que a minha ação é fundamental para a 
manutenção do coletivo, que os protocolos 
de saúde precisam ser seguidos por todos 
para que possamos seguir juntos, que somos 
sujeitos de ação e da ação dos outros. Nada 
mais fidedigno ao que deve ser a escola”.

No segundo momento do retorno 
presencial parcial, a ideia foi proporcionar 
mais atividades de sondagem e de reforço, 
principalmente nas áreas de línguas e de 
matemática, para que meninos e meninas 
pudessem se sentir seguros e preparados 
para iniciar suas aprendizagens em 2021.  

Leia em inglês!
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Year � escreve notícia sobre 
o que as crianças mais 
aprenderam em ���� 
“O que você aprendeu na quarentena?”. 

Esta pergunta – tão profunda e cheia de significado, foi escolhida, coletivamente, pela 
turma do Year 4, como tema de um potente trabalho que buscou colocar em prática tudo 
que a turma estudou, o longo de 2020, sobre o gênero Notícia.

No exercício de escutar a fala das 
outras crianças, eles viram que muitas 
aprenderam a ter paciência, por exemplo, 
que é uma aprendizagem importantíssima 
que a quarentena trouxe para a nossa 
vida, que outras aprenderam sobre 
mecanismos para superar o tédio, ou 
ainda, que aprenderam a ficar mais 
tempo com a família – o que não teria 
acontecido se não fosse a quarentena.

[Ensinos da quarentena]

O resultado foi surpreendente. Além de atingir toda a aprendizagem 
pedagógica – referente à linguagem, vocabulário, aos modos de 
abordagem e de apresentação da notícia, as crianças alcançaram 
um trabalho com qualidade de significado, promovendo, além da 
informação, também reflexão.

 A professora Idalize Maeda, do Y4, conta que, no segundo 
trimestre de 2020, as crianças fizeram muitas leituras de notícias, 
em uma etapa do aprendizado que objetivou identificar as 
características deste tipo de texto, sua estrutura e vocabulário, 
para que, apropriando-se deste conhecimento, pudessem, numa 
outra etapa, escrever suas próprias notícias.

“Nós lemos muitas notícias assim: ‘Pesquisa mostra que mortes por 
coronavírus ocorrem com mais frequência nas periferias’. Ou: ‘Um 
estudo revelou determinada coisa sobre determinado assunto’. Ou 
ainda, em muitas notícias, pessoas são entrevistadas como fontes, 
trazendo falas de especialistas que explicam, por exemplo, como o 
vírus age no nosso organismo’. A partir destes textos, fomos levantando 
as características do gênero” – explica a professora.

Como se fossem jornalistas, meninos e meninas 
do 4º. ano saíram a campo para pesquisar com 
as demais crianças da escola sobre quais foram 
as maiores aprendizagens que a pandemia, o 
isolamento social e o processo de educação à 
distância trouxeram para suas vidas.

Ida diz que quando chegou o momento 
da turma escrever a notícia, eles decidiram, 
coletivamente, que queriam escrever 
notícias boas relacionadas à quarentena. 
“Nesta reflexão, eles trouxeram a percepção 
de que as notícias ruins já estão muito 
marcadas nos noticiários e que, de certa 
forma, todo mundo já tem acesso a esse tipo 
de conteúdo. Então, surgiu a ideia de escrever 
uma notícia sobre o que as crianças da escola 
aprenderam na quarentena. Para isso, fizemos 
um estudo sobre como as pesquisas são 
realizadas e aí, partindo da nossa realidade 
de distanciamento social, de que eles não 
estão se encontrando presencialmente com 
as outras turmas, foi elaborado, por eles, 
um formulário perguntando para todas as 
crianças do Ensino Fundamental sobre o que 
elas aprenderam, com quem e como foi essa 
aprendizagem. Por fim, com o levantamento 
destes dados, foi iniciado o processo de 
escrita desta notícia”. A professora lembra 
que também foi trabalhada a elaboração de 

gráficos e de imagens, compreendendo que 
a ilustração é uma linguagem complementar 
que auxilia o leitor para um melhor 
entendimento da notícia.

“Fizemos um trabalho completo. Eles 
colocaram no gráfico o quanto que as 
crianças aprenderam sobre tecnologia, 
sobre assuntos pedagógicos, selecionaram 
alguns depoimentos…  Além de trabalhar a 
produção de gráfico, tratamento de dados, a 
pontuação, paragrafação, a responsabilidade 
sobre trabalhar com fatos reais, a transcrição 
da fala exata de alguém, usando aspas… 
enfim, tudo o que pode ser trabalhado 
pedagogicamente neste gênero, este projeto 
desenvolveu, também, muita reflexão e 
empatia. 

Então, eles foram ouvindo e se identificando 
com esses depoimentos. Eu não imaginei 
que sairiam discussões tão ricas a partir deste 
trabalho. Superou nossas expectativas, indo 
além dos objetivos pedagógicos, alcançando 
o campo de uma boa reflexão”.
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“O eu, o outro e o nós”:
como os pequenos 
aprendem a lidar com os 
sentimentos
Ser criança é um eterno descobrir o mundo. 
Você já reparou como os pequenos são aber-
tos, curiosos, perceptivos e sensíveis? Para 
eles, tudo é muito novo e intenso, e todo 
instante pode conter uma imensa emoção. 
Cada experiência vivida é sempre uma des-
coberta que vai revelando, aos poucos, mais 
sobre o eu, o outro, as relações interpessoais 
e a coletividade.

É na primeira infância, convivendo com 
seus pares e também com os adultos, que 
as crianças pequenas começam a consti-
tuir um modo próprio de ser, agir, sentir e 
pensar. Entre os três e quatro anos de idade, 
elas estão em transição, saindo da fase ego-
cêntrica e começando a compreender que 
as outras pessoas também têm sentimen-
tos.  Percebem que há diferentes modos de 
vida, que as pessoas são distintas e que, na 
vida, há múltiplos pontos de vista. Por isso, 
é importante criar, constantemente, abor-

[Educação infantil]

dagens que estimulem seu desenvolvimen-
to socioemocional.

Para Joara Imparato, nossa coordenadora da 
Educação Infantil que acabou de se aposen-
tar, expressar os sentimentos, falar sobre eles 
e aprender a nomeá-los é bastante prazero-
so mas, também, desafiador para as crianças. 
“No Red há um projeto anual que faz parte do 
Campo de Experiência “O eu, o outro e o nós”, 
da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 
que tem como objetivo ajudar as crianças 
nesta comunicação. E como possibilitar isso? 
A be.Living dá muita importância às dife-
rentes linguagens que podem ser usadas na 
construção de qualquer conhecimento, usan-
do diferentes estratégias para tornar visível o 
que as crianças sentem. Por isso, o desenho, 
a música, a literatura infantil e as práticas de 
mindfulness estão presentes no dia a dia”.

Ela explica que o aprendizado acontece 
por meio do brincar, do participar, das 
explorações e das interações com as outras 
crianças. 

A todo momento é possível observar interações 
e, através delas, as aprendizagens acontecem 
e ganham força. Aprende-se brincando, nas 
trocas com os pares, nas experiências coletivas, 
nas relações que se ampliam. A convivência 
torna tudo mais gostoso mas é, também, um 
exercício constante de olhar para o outro, de 
colocar-se no lugar do outro, de aprender a 
respeitar seus sentimentos, suas opiniões e 
suas preferências.

A professora Tatiane Rigonati, do Green 
e do Red, conta que na experiência de 
isolamento social foi preciso, mais do que 
nunca, trabalhar as questões relacionadas ao 

e trocar umas com as outras. Questionando 
as crianças sobre “how are you feeling 
today?” e perguntando para elas a razão ou 
o motivo daquele sentimento, as professoras 
criam um momento para que os pequenos 
possam falar e compartilhar as suas emoções.

Quando possibilitamos e proporcionamos 
momentos, propostas e situações em que as 
crianças podem falar sobre suas emoções, 
extravasá-las e demonstrá-las, seja por 
meio da fala, de gestos ou se expressando 
artisticamente por pintura ou desenho, nós 
estamos valorizando e mostrando para elas 
que o que elas sentem é muito importante. 
Elas começam a entender que os sentimentos 
têm um significado e, assim, elas passam a ter a 
consciência de si, do mundo que habitam, das 
suas alegrias, tristezas e desejos. E conhecendo 
a si mesmas e aos seus sentimentos, elas 
passam a criar condições de perceber o que as 
outras pessoas podem sentir e compreender 
o que cada sentimento causa ao próximo 
também” – explica Tatiane.

 A professora Diane Barbosa Moreira, do 
Red, conta que estratégias como a literatura 
são fundamentais para ampliar o modo de 
percepção que as crianças têm de si mesmas 
e dos outros. 

emocional. “Com a pandemia, apareceram 
emoções muito fortes como saudade, medo 
e angústia. Foi e está sendo mais importante 
do que nunca oportunizarmos momentos e 
situações para que as crianças lidem, falem e 
aprendam a nomear estes sentimentos”.

No período de ensino não presencial, as lives 
foram muito importantes para possibilitar 
encontros onde as crianças puderam conversar 
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Por meio de leituras como “The color 
monster”, “I am peace” e “In my heart”, 
proporcionamos discussões que 
relacionam o conteúdo do livro com as 
experiências que as próprias crianças 
já vivenciaram. Com isso, é possível 
desenvolver um olhar cuidadoso para 
o outro, cultivar a empatia e o diálogo. 
As crianças gostam de falar sobre si e 
precisam de ferramentas para poder se 
expressar.

Ela lembra que falar sobre sentimentos e 
emoções é algo desafiador até mesmo para 
os adultos, por isso, realizar um trabalho 
neste sentido desde pequenininho é tão 
importante. “Às vezes, desenvolvemos 
atividades que despertam o olhar das 
crianças para suas próprias características 
e de seus amigos, com o intuito de 
valorizarem a si mesmas e celebrarem os 
outros como são, com suas especificidades 
e jeitos de ser. Outras vezes, desenvolvemos 
uma tabela de sentimentos para que, juntas, 
as crianças tenham a oportunidade de 
falar sobre o que as incomoda ou o que as 
agrada. Em outros momentos, trabalhamos 
com um “mood tracker”, que é algo pessoal, 
para que elas mesmas consigam ver como 
se sentiram ao longo do mês e pensar 
no que podem fazer quando estiverem 
bravas, frustradas ou tristes. “Será que 
conversar ajuda?”, perguntamos. O objetivo 
é proporcionar para elas um espaço seguro 
de compartilhamento, de escuta e de fala”.

[Educação infantil]

Com o objetivo de aprofundar o 
processo de autoconhecimento dos 
pequeninos, a professora Renata 
Ottoniel, do Red, realiza práticas de 
mindfulness com as crianças. 

“A construção do eu e o autoconhecimento 
também passam pela questão do 
autocuidado, de refletir sobre o que eu 
posso fazer por mim mesmo para que eu 
possa me sentir melhor: ler um livro, brincar 
com a minha família, fazer uma prática de 
meditação ou comer uma coisa que eu gosto, 
ainda mais neste momento de quarentena 
quando tem sido importante buscar fazer 
coisas positivas, que a gente curte, para 
não sermos tão afetados somente pelo 
lado negativo. Eu vejo todas as práticas que 
fazemos como um processo de descoberta e 
desenvolvimento da subjetividade, de quem 
sou eu, individualmente, e de quem sou eu 
como um sujeito no mundo”.

A professora explica que conforme vai se 
nomeando os sentimentos e trazendo 
possibilidades de reflexão e discussão, 
seja por meio de histórias, brincadeiras, 
conversas ou mindfulness, a criança começa 
a relacionar aquilo que está aprendendo no 
presente com histórias e situações marcantes 
que já vivenciou no passado.

 “Como, por exemplo, uma criança que, 
agora no ensino remoto, trouxe uma fala 
relacionando um sentimento vivido numa 
situação em casa, com uma leitura que fizemos 

durante a aula. No livro “A Rainha das cores”, 
há um momento em que a personagem fica 
confusa e isto é representado com muitas 
cores juntas. No entanto, quando a criança 
foi contar a história dela, ela trouxe uma 
percepção própria, dizendo que quando se 
sentiu feliz e animada e começou a correr 
pela casa, ela podia ver e sentir todas as 
cores. Então, tem uma percepção sendo 
desenvolvida que é do coletivo e ao mesmo 
tempo, uma percepção que é do individual, 
da subjetividade de cada criança”.

Outra forma de trabalhar os sentimentos, 
com brincadeira e leveza, é por meio da arte 
e da música. Quando a criança entra em 
contato com uma obra, é possível relacionar 
cores aos sentimentos, compartilhar o que 
sentiu quando viu a obra ou imaginar o que 
o pintor sentia quando a pintou. 

Com relação ao universo da música, cantar, 
dançar e tocar diferentes instrumentos 
possibilitam uma grande expressão, que 
une os próprios sentimentos da criança 
aos sentimentos que a música e o som 
causam à ela, ampliando seu repertório e 
o conhecimento que ela tem sobre ela, os 
outros e o mundo.

Leia em inglês!16 17



De perto ou de longe,
aprendizagem de música 
deve ter significado e 
coletividade
2020 foi um ano de reinvenções e desafios 
para a educação. Sobretudo porque a escola 
é, por excelência, um espaço de coletividade 
onde as crianças estão inseridas num 
contexto em que tudo o que elas fazem e 
aprendem envolvem uma parceria e uma 
responsabilidade para com o outro. Todos os 
aprendizados e experiências que acontecem 
dentro do ambiente escolar, mesmo as mais 
particulares, passam pelo processo de estar 
junto. E é assim, dentro do coletivo, que 
acontece, também, a aprendizagem musical. 
Seja inserida numa banda, numa roda de 
dança ou canto, brincando ou jogando, a 
criança aprende a sentir e a fazer música 
desenvolvendo a percepção de que ela é 
uma parte de um todo maior, assim como 
um instrumento que compõe uma grande 
orquestra.

Amanda Ribeiro, professora de música do 
Ensino Fundamental, explica que a proposta 
de aprendizagem da música na be.Living é 
diferente do que geralmente propõe uma 
escola de música, onde o principal foco seria 
aprender a tocar um instrumento musical. 

“Nossa proposta não é 
formar instrumentistas, mas 
crianças que sejam sensíveis 

[Música]

à música e todos os tipos 
de manifestações artístico 
musicais, de diversas partes 
do mundo, culturas e épocas, 
para que elas possam olhar 
e reconhecer a humanidade 
através desta expressão da 
arte”.

Ela afirma que o fazer musical, no entanto, 
não é menos importante. Além de repertoriar 
as crianças, o objetivo da aprendizagem é, 
também, trazer a música para o campo da 
experiência para que elas sintam, por meio da 
vivência, estas diferentes sonoridades. “Não 
nos atemos somente ao estudo, ao escutar 
e conversar sobre os movimentos musicais. 
Buscamos levar o aprendizado para o campo 
prático, para o corpo da criança, para a voz 
dela, para o tocar e experimentar uma gama 
muito grande e diversa de instrumentos, 
oriundos de diferentes culturas: africana, 
dos povos nativos tradicionais do Brasil, da 
América do Sul, entre outros. Mas sempre o 
fazer musical se dá em conjunto, no coletivo. 
Ao mesmo tempo em que a criança tem 
sim que aprender e entender como tocar 
aquele instrumento, ou aquela melodia e 

ritmo, treinando e repetindo várias vezes, ela 
entende que está junto com os outros e que 
os outros estão tocando com ela. Por isso, ela 
aprende a ouvir o outro. Às vezes, ela percebe 
que tem mais que ouvir do que tocar, porque 
para que ela consiga tocar no coletivo, ela 
tem que, principalmente, escutar o outro”.

Com a pandemia, a professora Amanda e as 
crianças tiveram que lidar com um grande 
desafio: 

Como fazer música da forma 
como faziam na escola – que 
era um fazer coletivo e tão 
diverso, quando de repente 
todos ficaram separados, cada 
um em suas casas?

A primeira questão a ser pensada foi com 
relação aos instrumentos. Na escola, há 
uma grande variedade de instrumentos 
disponíveis, tanto de percussão como 
melódicos. Para garantir uma experiência 
rica e possível com relação aos instrumentos, 
a professora iniciou uma investigação: que 
objetos comuns, que todo mundo tem em 
casa, podem gerar sonoridade musical. “Este 
é um conteúdo específico que eu trabalho 
com o 4º. ano, que é o fazer musical não 
convencional, inspirado em artistas como 

Hermeto Pascoal e Stomp, que fazem músicas 
com objetos. Com a pandemia, eu trouxe este 
conteúdo para todas as turmas, batucando 
nos objetos que a gente tem em casa ou 
construindo instrumentos musicais a partir 
destes objetos. Feito isso, pudemos partir 
para a aprendizagem de ritmos, músicas e 
melodias, pois eles já tinham um suporte 
onde tocar, experimentar e onde pudessem 
fazer música”.

A segunda questão foi a coletividade. “Me 
deparei com um grande problema: as 
plataformas de videoconferência, como Zoom 
e Google Meeting, que funcionam tão bem 
para outras áreas de aprendizagem, foram 
um pouco frustrantes para a Música. Devido 
ao delay, é absolutamente impossível fazer 
música junto. Por um lado, experimentamos 
e sentimos como ficou tudo bagunçado e 
desencontrado. Foram experimentações 
interessantes. Pudemos ver como é tocar sem 
estar exatamente no mesmo pulso do outro, 
como isso gera um outro tipo de sonoridade 
com a qual não estamos acostumados, mas 
que não deixa de ser uma possibilidade 
musical também”.
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Outro aspecto interessante possibilitado 
pelo ensino nas plataformas digitais, foi a 
possibilidade de saber um pouquinho mais 
sobre o universo da casa da criança, um 
espaço que muitas vezes tem instrumentos 
que não se têm na escola, e onde se vive 
a música de forma particular. “As crianças 
compartilharam suas casas, os instrumentos 
que têm ou o que os pais tocam. Vimos 
teclado, piano, bateria, bateria eletrônica, 
banjo, sanfona, guitarra… Uma gama de 
possibilidades se abriu quando pudemos 
conhecer o universo musical e cultural que 
habita a casa da criança. Pudemos explorar o 
repertório que cada família tem. Mas quando 
a gente levou isso para o Zoom, foi muito 
difícil porque na hora que a criança ia tocar o 
seu instrumento o Zoom cortava o som. Isso 
porque existe um mecanismo que quando 
acontece um som forte, que não seja o da voz, 
ele está programado para cortar ou abafar. É 
uma forma de evitar que ruídos como latidos 
de cães e demais barulhos atrapalhem as 
conferências.  Então, eu acabei entendendo 
que essas plataformas não eram mesmo as 
ferramentas adequadas para o nosso fazer 
musical.  E sempre nos acompanhou aquela 
ânsia de querer cantar uma música junto. Foi 
então, que surgiu a ideia da produção dos 
videoclipes”.

Inspirada por tantos vídeos bacanas que 
surgiram no isolamento, onde bandas e 
músicos encontraram um jeito de fazer 
música junto, a professora encontrou uma 
solução para realizar a experiência da música 
no coletivo.

A lógica do clipe é a mesma com que se grava 
uma música em estúdio, com a diferença 

que ao invés de gravar o áudio se faz um 
filme. Um primeiro músico grava uma base 
da música e manda para os outros que, cada 
qual com seu fone de ouvido, escutando a 
gravação, toca seu instrumento ou canta em 
cima daquela base. Depois, junta-se tudo. E 
foi assim, que fizemos os nossos.

A professora conta que, para cada videoclipe, 
fez questão de gravar pelo menos 3 bases 
dela cantando e tocando, assim, as crianças 
poderiam se sentir mais seguras e menos 
solitárias na hora de gravar sua parte. “No 
vídeo tem sempre 3 Amandas, uma tocando 
violão, outra tocando percussão, outra 
cantando. Para algumas crianças pode ser 
triste cantar junto com todos porque elas 

[Música]

querem muito mostrar a voz delas, mas 
para a maioria das crianças, cantar junto é 
um lugar de conforto e segurança. Muitas 
crianças me falaram que se sentiram bem 
porque tinham várias Amandas cantando 
junto com elas. Houve alguns casos de 
crianças que realmente não conseguiram 
gravar, que se sentiram muito sozinhas e 
intimidadas pela câmera. O que é muito 
compreensível pois, realmente, é um grande 
desafio fazer qualquer coisa na frente de 
uma câmera, por mais que, com a pandemia, 
esteja acontecendo um movimento de 
superexposição às telas, tanto de assistir 
como de estar à frente delas. Algumas 
crianças se sentem muito à vontade, para 
outras, é um desafio maior. Mas quando a 
gente juntou todo mundo num vídeo só, foi 
muito legal e gratificante. Todos adoraram se 
ver no seu quadradinho e ver os outros nos 
outros quadradinhos, cantando a mesma 
música, juntos!”.

Além dos videoclipes, que ressignificaram e 
deram novo sentido para o desafio de fazer 
música coletivamente, outra importante 
conquista deste período foi o envolvimento 
das famílias na aprendizagem musical. 
“Fizemos muitas brincadeiras, desafios e 
alguns jogos rítmicos, de coordenação 
motora, e as crianças me devolveram vários 
vídeos delas brincando, jogando, tocando e 
cantando com os pais. Então, conseguimos 
levar esta concepção de aprendizagem da 
música, que é o de sensibilizar e musicalizar, 
para o contexto da casa da criança e para a 
família dela”.

Amanda nos lembra que a música se revelou 
uma grande amiga no tempo da quarentena. 

“Quando a turma apresentava algum desafio 
ou entrave, sempre sugerimos uma música 
que ajude no enfrentamento da questão. Ou 
é uma música para aquecer o coração, para 
levar a tristeza para longe, para a gente se 
mexer e dançar quando estamos cansados 
de ficar em casa, na frente do computador. 
Estamos usando a música em suas diferentes 
funções sociais neste momento, para 
apresentar conteúdos, para falar de uma 
época, de fatos, sentimentos, de política ou 
de movimentos sociais. De uma maneira 
muito sensível, a música consegue abraçar 
muitos contextos e eu, como professora 
de música, me sinto muito privilegiada por 
trabalhar com essa ferramenta capaz de 
aproximar e transpor barreiras”. 

Acesse o QR Code para 
assistir os videoclipes 

produzidos pelas turmas do 
Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5!

Assista os vídeoclipes!
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Desde o primeiro dia de escola, quando 
ainda nem havia crianças, ele já estava lá... 
Elias, nosso querido guardião, iniciava, há 
20 anos atrás, seu trabalho de zelar pela 
abertura da escola, pela entrada das crianças, 
pela comunicação com os pais, pela vigília, 
pela saída das crianças, pelo fechamento da 
escola e por incontáveis ajudas realizadas 
com capricho e carinho ao longo de todos 
esses anos.

“Eu comecei em 2001 na Vila Mariana. Eram 
poucas pessoas que trabalhavam lá. A 
Patrícia dava aula ainda. Eu ficava na porta, 
torcendo para chegar gente para fazer 
matrícula. Quando começou a chegar gente 
foi uma alegria!” – relembra Elias.

Ele conta que, para ele, nunca teve tempo 
ruim. “Se precisa comprar alguma coisa eu 
vou, quebrou um ventilador ou uma torneira, 
eu conserto, faço jardinagem, sou eu que 
cuido das bananeiras, nós que plantamos as 
árvores que hoje estão na calçada da escola. 
Foi tudo a gente que fez. Eu e a Patty estamos 
aqui desde o começo”.

Elias é daquele tipo de pessoa que quando 
a gente encontra, deixa nosso dia melhor. 
Por isso é tão especial ter a presença dele 
na porta de entrada da nossa escola. Seu 
alto astral e energia contagia as crianças, 

todos que trabalham na escola e também 
as famílias, que têm muito carinho por ele e 
confiança em seu trabalho.

“Eu sou muito dado, me comunico fácil com 
as pessoas. Hoje, por causa do Covid não 
pode mais, mas eu dou toquinho de mão, 
as crianças agarram a minha perna... Agora 
que temos que usar máscara, tem uns pais 
que falam pra mim: ‘Pôxa Elias, que pena que 
agora não dá mais pra gente ver seu sorriso’... 
Eu tenho muita liberdade com pai e com 
mãe, eles brincam comigo, meu dia a dia é 
assim. Me sinto abençoado. No dia que você 
me ver triste, é porque alguma coisa séria 
aconteceu. Sou animado”.

Elias conta que gosta de ajudar. “Eu manobro 
os carros para as mães quando elas precisam... 

[Especial �� anos]

Teve um dia que deu uma chuva forte e 
tinha 3 mães ilhadas no Mc Donald’s, e uma 
das mães ligou para a Analívia perguntando 
se teria como eu buscar elas lá. E eu fui. Para 
mim, esse dia foi uma verdadeira alegria”.

Ele conta que seu trabalho é de muita 
responsabilidade. “Eu tenho que conhecer 
muito bem as famílias e os responsáveis. 
Conheço mãe, pai, babá, avó, tia, cachorro, 
tenho que ter muita atenção na porta, saber 
quem chega, quem não chega, porque 
um erro ali, não pode acontecer, é muita 
responsabilidade. Se não conheço quem vem 
pegar a criança, ligo primeiro na secretaria para 
confirmar e a criança só sai com autorização 
da família. Graças a Deus, até hoje, nunca tive 
problemas, só tenho a agradecer”.

Ele conta que a melhor coisa deste trabalho 
para ele é abrir a escola, passar o dia e fechar 
a escola, sabendo que foi mais um dia em 
que se passou tudo bem. 

do meu trabalho e das crianças. Mas graças 
a Deus, estamos bem, estamos com saúde, 
voltando para a escola, e no ano que vem 
começa de novo as correrias boas. É assim 
a vida”.

Elias ficou muito contente com o retorno 
das aulas presenciais parciais e por ter 
reencontrado os pequenos, que voltaram 
cheios de carinho para a escola. 

“Eles chegaram com uma saudade, eu abria a 
porta e eles gritavam ‘Elias, Eias!’, foi só alegria. 
A minha felicidade foi de vê-los e a deles de 
ficar de novo perto de mim.  E os pais falavam 
‘Nossa Elias, você é querido mesmo’ ”.

Elias tem certeza que está no lugar certo, que 
a be.Living é um de seus lugares no mundo e 
que seu trabalho tem a ver com sua alma de 
criança. “Estou com 50 anos e é como se eu 
fosse uma criança aqui dentro também. Para 
a gente trabalhar tem que ser assim: tem que 
ter o coração aberto, aquele sorriso, brincar 
muito com outro, dar atenção e se precisar 
de alguma coisa, estarei aqui para ajudar. E 
assim, um dia passa, vou embora para casa e 
no outro dia volto para cá de novo. É por isso 
que estou na escola há tantos anos”.

Nosso guardião pede para que fique 
registrado seu agradecimento à direção e às 
famílias. “Quero agradecer a Analívia e a Patty 
pela liberdade que elas me dão de trabalhar 
com alegria, de poder conversar, brincar, 
de me sentir feliz. E agradecer aos pais, que 
gostam de mim e que confiam seus filhos aos 
meus cuidados. Para mim, isso é felicidade. O 
que mais a gente precisa nessa vida, né?”.

Nós que agradecemos a presença de Elias 
em nossas vidas. Muito obrigada por esses 
20 anos de parceria e que venham muitos 
outros anos mais!

 
 Minha felicidade é saber que, 

mais uma vez, deu tudo certo. Eu abro 
e fecho a escola todo dia. Saber que 
todas as crianças chegaram e saíram 
direitinho, que durante o dia não 
tivemos nenhum perigo na rua, fechar 
a escola, ver se tem torneira pingando, 
apagar as luzes, fechar todas as 
portas, ver se não tem mais ninguém 
na escola e voltar para a casa com a 
alegria de mais um dia cumprido.

Também foi difícil para ele passar pela 
pandemia e ficar tanto tempo afastado. 
“Fiquei muito triste no isolamento, não foi 
fácil ficar 6 meses em casa. Senti muita falta 

Elias: �� anos 
zelando pela 
be.Living

Leia em inglês!
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Sementes 
para 
um novo 
amanhã
Para a be.Living, sempre 
foi importante estimular 
o contato e a conexão das 
crianças com a natureza, 
proporcionando momentos 
de reflexão e aprendizagem 
sobre como podemos 
habitar o mundo de uma 
maneira mais harmoniosa e 
sustentável.

[Sustentabilidade]

Acreditamos que cada criança carrega em si 
o dom e a potência de tornar-se uma pessoa 
autônoma e consciente, capaz de contribuir 
com criatividade e sabedoria únicas para a 
construção de um mundo melhor. Com a 
pandemia, essa visão tornou-se ainda mais 
presente em nossa escola e, eventos como 
a Virada Sustentável, tornaram-se ainda mais 
significativos.

A Virada Sustentável é um movimento de 
mobilização para a sustentabilidade que 
organiza, desde 2011, o maior festival sobre 
o tema no Brasil. Envolve a articulação e 
a participação direta de diversos setores 
de nossa sociedade, como instituições, o 

poder público, empresas, artistas, estudiosos 
e escolas, reunidos em ações e discussões 
que apontam para um modo de vida mais 
sustentável e saudável para todos e para o 
próprio planeta.

Nossa assessora para questões relacionadas 
à sustentabilidade, Livia Ribeiro, que é 
engenheira e educadora ambiental e 
diretora da Reconectta, explica que a própria 
pandemia é resultante de um desequilíbrio 
ambiental, reforçado por um desequilíbrio 
social. “É muito importante, mais do que 
nunca, falarmos sobre essas questões e 
esses desequilíbrios. A pandemia impactou 
diretamente as nossas relações individuais, 

as relações que temos uns com os outros e a 
nossa relação com o mundo, com a natureza 
e os nossos resíduos. Tudo isso foi muito 
afetado. Então, um evento como este, que 
já era muito relevante nos anos anteriores, 
torna-se ainda mais relevante diante do 
cenário atual”.

No ano passado, mesmo com isolamento 
social, participamos da Virada Sustentável. 
Ao invés de acontecer presencialmente, a 
programação foi quase que integralmente 
online e teve duração de um mês inteiro. “As 
propostas direcionadas para a escola foram 
todas online. Promovemos encontros no 
Zoom para falar diretamente com as crianças 
sobre a relação que temos com a natureza, 
abordamos o assunto também com as 
famílias por meio do encontro ‘Connections 
– Dialogues about Education’ e propusemos, 
ainda, quatro desafios sustentáveis, todos 
eles adaptados pelas professoras para as 
diferentes faixas etárias das crianças”.

Lívia conta que os desafios foram 
inspirados pelos ODS, os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável criados 
pela ONU que, juntos, compõem uma 
agenda de metas que favorecem a 
sustentabilidade do planeta e que devem 
ser implementados por todos os países até 
o ano de 2030.  Ela ressalta que houve o 
cuidado de lançar desafios sustentáveis 
significativos mas, também, possíveis, 
que pudessem ser realizados com certa 
facilidade na esfera particular, como fazer 
um pote de gratidão, ficar um dia sem 
comer carne, tirar e compartilhar uma foto 
do espaço da casa que mais conecta com 
a natureza e incorporar na rotina da casa 

uma nova prática para não gerar ou para 
reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos.

“A ideia foi aproveitar esse momento 
para sairmos um pouco da nossa zona 
de conforto, para vermos que é possível 
mudar hábitos e incorporar novas práticas 
em nossas vidas, de uma forma que pode 
ser divertida, leve e agradável. Esperamos 
que todo este trabalho – realizado em 
formatos relativamente simples mas que 
toca assuntos tão importantes, gere uma 
energia de ativação para que possamos 
continuar mobilizados em prol de um bem 
maior e de todos” – afirma Lívia.

Esperamos que as sementes plantadas com 
a Virada Sustentável e com todas as ações 
promovidas pela escola com o objetivo 
de despertar uma nova consciência com 
relação ao planeta, a natureza e todos os 
seres que aqui habitam possam crescer, se 
fortificar, florescer e gerar frutos que serão 
colhidos amanhã pelos adultos que hoje 
estão conosco, pequeninos mas cheios de 
potência, em processo de crescimento e 
aprendizagem.

Leia em inglês!
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Um novo olhar para 
os povos indígenas
Olhar para os povos indígenas a partir de uma nova compreensão. 
Aprender a enxergar as suas grandezas, pluralidades e riquezas, 
transcendendo os limites do estereótipo. E sobretudo, semear o 
respeito por tantas sabedorias e por uma imensa capacidade de 
resistência.

Foi assim que as crianças do Year 3 entraram em contato com a 
realidade dos povos indígenas brasileiros, buscando compreender, 
com profundidade, o que de fato significa ser indígena. 

São centenas de povos distintos, com diversas formas de 
organização social e aspectos específicos que dizem respeito à 
cada etnia. Há uma complexidade com relação aos índios ainda 
por ser percebida por nossa sociedade e é fundamental que a 
escola possa favorecer esta percepção.

“No Year 3, focamos a aprendizagem nos modos de vida em 
diferentes tempos para que as crianças consigam perceber as 
diversas formas de organização que a humanidade desenvolveu 
ao longo dos anos. Olhar para os povos nativos brasileiros é 
responsabilidade da escola – garantida, inclusive, por lei – 
para que possamos buscar um processo de descolonização da 
nossa história. Nossa ideia é retirar os estereótipos que estes 
povos carregam na nossa cultura, mostrando para as crianças a 
diversidade de tipos de vida de cada povo, bem como sua luta por 
sobrevivência e terra” – explica Gabriela Fernandes, coordenadora 
pedagógica do Ensino Fundamental da be.Living.

Ela conta que, no último ano, o gancho para desenvolver este 
trabalho foi a pandemia e o modo como o Covid-19 atingiu os 
povos nativos. A partir disso, iniciou-se um estudo sobre quem 
são essas comunidades e povos, aonde eles estão localizados e 
quais são os seus hábitos e costumes.  

[Transformação]

A professora Michelle Ristow, responsável pelo projeto este ano, 
explica que a pandemia é muito delicada para os povos indígenas 
pois há neles um senso de coletividade muito grande, presente desde 
a alimentação até outros aspectos do viver.  “Analisando e refletindo 
sobre como eles foram afetados pela pandemia, pudemos abordar 
alguns subtemas como, por exemplo, a localização destes povos, e as 
crianças puderam perceber que os indígenas não estão localizados 
somente nas florestas, mas em todos os estados brasileiros, inclusive, 
nas cidades”.

O objetivo do projeto, segundo Michelle, é trazer para as crianças 
a percepção de como esta cultura própria que os povos indígenas 
carregam é vasta, tomando conhecimento de que os índios não 
são um só um povo, mas diversas etnias, com mais de 150 línguas 
e culturas distintas.

“A intenção é ampliar o repertório das crianças para 
muito além desta coisa que foi estigmatizada de que o 
índio é alguém que usa um cocar e faz um barulhinho 
com a mão na boca. Isso não tem nada a ver com 
a riqueza cultural dos povos indígenas. E há uma 
contextualização super importante a ser feita. Antes 
da ocupação de Cabral alguém já estava aqui. Após a 
ocupação de Cabral algo muito forte aconteceu com 
estes povos. A gente precisa reconhecer e legitimar 
tanto o território como a existência dos povos 
ameríndios, que são os povos originários da América, 
conhecer e entender essa história como a nossa 
história, viva e real”.
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Explorar o universo dos indígenas, por meio de leituras, do 
audiovisual, da arte e da contação de histórias, tem sido de muitas 
descobertas e despertado bastante reflexão e curiosidade. Das 
brincadeiras, jogos e competições, aos mitos e tipos de casa, um 
outro mundo vem sendo revelado para enriquecer o mundo que 
a criança já conhece. 

 É muito enriquecedor poder entrar em 
contato, por exemplo, com a medicina tradicional 
indígena e com a possibilidade de que toda a 
sabedoria desta ciência poderia ser estudada 
pela medicina tradicional do Ocidente, sendo 
aproveitada também por nossa sociedade. 
Estamos olhando especificamente para os 
costumes tradicionais destes povos e, ao invés 
de julgar, refletindo sobre o que poderíamos 
aprender com eles.

A professora conta um momento muito 
bacana que aconteceu durante uma live, 
quando as crianças tiveram a oportunidade 
de compartilhar com todos suas percepções 
e aprendizagens sobre aquilo que estava 
sendo abordado no projeto.  

[Transformação]

“Foi muito interessante quando passei 
para eles alguns vídeos que abordam 
as brincadeiras indígenas e, nestes 
vídeos, muitos índios estavam nus, 
com um adereço ou outro para cobrir 
as partes íntimas mas, sim, diferente de 
nós, estavam nus. E uma das crianças, no 
início da live, comentou que tinha sentido 
‘nojo daquilo’, que para ela havia sido muito 
chocante e nós, toda a turma, conversamos 
sobre isso ao longo da live. No final, a mesma 
criança fez questão de salientar que realmente 
não achava legal ficar nu mas que conseguia 
entender, agora, que aquela era a cultura 
daquele povo, que as culturas são diferentes 
e que a gente não deve ter preconceito. Foi 
muito legal ver a desconstrução desta fala 
num mesmo encontro de zoom. Então, esse 
projeto busca trazer este outro olhar, sair do 
nosso quadrado e olhar para o outro com 
respeito, compreendendo o lugar do outro 
como alguém que tem uma cultura distinta 
da minha mas que também pode agregar e 
com quem posso aprender e, sobretudo, que 
preciso respeitar”.

Michelle diz que sente que esta 
aprendizagem do respeito e do abrir-se para 
olhar para o outro de uma maneira ampla e 
sem julgamentos é gradativa, aumentando 
cada vez mais dentro de cada criança. “Teve 
um menino que falou que os índios são ‘as 
pessoas mais raízes do mundo’ porque vivem 
na floresta e vivem com a vida. Que a gente 
possa olhar para essas pessoas, cada vez 
mais, como seres que resistem e que, de fato, 
têm muito a ensinar para nós”.

Leia em inglês!
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Uma educação atenta 
para a temática racial

 Minha pele é meio que marrom branca amarelada rosada
Meus olhos são verdes azulados acinzentados
Mas me disseram que, à noite, eles parecem alaranjados
Meu cabelo é castanho-avermelhado
Mas prata, quando está molhado
E todas as cores que eu sou por dentro, ainda não foram inventadas
Shel Silverstein.

Tudo começou em 2018, quando professoras 
da be.Living sentiram uma necessidade 
urgente de desenvolver um trabalho mais 
sólido e profundo com relação à diversidade 
étnico-racial. Frases como “Minha prima 
disse que as crianças nascem pretas porque 
as mães não lavam a barriga na gravidez” 
revelavam, no dia a dia, como o racismo 
estrutural pode se manifestar e perpetuar em 
nossa sociedade, muitas vezes de maneira 
sutil, por meio da fala inconsciente das 
crianças. Na ocasião, professoras e direção da 
escola decidiram olhar com a devida atenção 
para esta importante questão, dando início a 
um trabalho consistente que passou a incluir 
a pauta antirracista no currículo escolar e no 
aprendizado diário na escola.

[Currículo antirracista]

A professora Érica Magosso conta que, 
na época, juntamente com a professora 
Luciana Nahas, começou este trabalho com 
os pequenininhos do Blue, apresentando 
diferentes tipos de feijão e cuidados com as 
plantas. Explorou com eles o poema “Colors” 
de Shel Silverstein, entre outros textos que 
abordam o tema do respeito ao próximo, 
como “Hug o’ war” e “Helping”.

Foram trabalhadas, também com os 
pequenos, as diferenças físicas entre as 
pessoas nas línguas inglesa e portuguesa. 
“Começamos observando os cabelos das 
crianças e das professoras, e fizemos um 
quadro em que elas mesmas categorizassem 
seus tipos de cabelo como liso, enrolado, 
crespo, castanho, além da cor dos olhos. Em 
relação à pele, ensinamos uma técnica de 
misturar aquarela e tinta guache: branco + 
vermelho que é a cor do sangue + amarela 
+ marrom, e repetimos essa técnica em 
diversas propostas. Testamos nas peles 
deles, fizemos desenhos de observação com 
os colegas e pesquisas na escola sobre os 
diferentes tons de pele. Passamos a usar em 
nosso vocabulário palavras como “brownish”, 
“brown”, “curly hair”, “coily hair”. Focamos 
bastante nas cores que eles viam” – conta a 
professora. 

Ela lembra que uma mudança importante 
foi banir da escola o uso do termo “cor de 
pele”, atribuído principalmente àquele tom 
de rosa que faz parte da caixa de lápis de 
cor. “Começamos a falar que aquele era um 
tipo de rosa e apresentamos para as crianças 
um conjunto de giz de cera com 24 cores 
diferentes de tons de pele, desde o mais 
claro até o mais escuro. Deixamos disponível 

no canto de Artes e sempre que havia 
uma intervenção ou proposta de desenho, 
retomávamos com eles que as pessoas não 
são da mesma cor. Se eles iam desenhar a 
família, questionávamos: seu papai, a sua 
mamãe, irmãos, todos tem a mesma cor 
ou não? Entre estas cores, quais são as mais 
parecidas com a pele de cada um deles?”

Pensando também em valorizar todos que 
fazem parte da comunidade be.Living, uma 
das produções finais para a Art Fair 2018 foi 
pedir para as crianças tirarem fotos de todos 
os funcionários e fazerem retratos deles. 
Meninos e meninas retrataram pessoas tão 
importantes para a escola como a Fernanda 
do financeiro, a Dona Rosa da cozinha, o Elias 
e o Cícero, porteiros, a Celene da secretaria, 
entre outros.  “Uma forma de tornar visíveis 
e reconhecer aqueles que, normalmente, 
não são enaltecidos pela nossa sociedade” – 
explica Erica.

No ano seguinte, atendendo às aspirações 
coletivas da equipe pedagógica de abordar 
as questões étnico-raciais no contexto 
escolar, a direção da escola proporcionou 
aos professores uma Formação em Educação 
Étnico-racial, com a intenção de promover 
dentro da be.Living um espaço para o 
diálogo e a reflexão, proporcionando aos 
educadores um encontro com profissionais 
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que são referências no desenvolvimento 
de pesquisas a respeito da temática étnico-
racial e da produção literária e acadêmica 
afro-brasileira, indígena e latino-americana.

Para a professora Dedé Ladeira, do Year One, 
é muito importante este anseio que move o 
professor a buscar uma transmissão cada vez 
qualitativa e transformadora: “Sendo uma 
mulher preta, enxergo os impactos destas 
ações como muito grandes e positivos. Eu 
já trabalhei em outras instituições e vejo 
que os profissionais da be.Living têm uma 
construção de conhecimento diferenciada. 
O que é mais bacana é pensar que esta 
construção de conhecimento, este anseio 
por este conhecimento partiu da própria 
equipe de professoras que, a partir da fala de 
uma professora no ano de 2018, quando eu 
nem fazia parte da equipe ainda, solicitaram 
uma formação em Educação Étnico-racial 
para elas, certas de que sem esta formação 
seria impossível acontecer qualquer tipo de 
transmissão qualitativa neste sentido”.

Durante a Formação, toda a equipe revisitou 
velhas narrativas buscando reconstruir novos 
significados para a história do Brasil, das 
colonizações e os impactos que estas relações 
exercem, ainda hoje, na forma de ensinar e 
repertoriar as crianças.  Houve um diálogo 
sobre a implementação das Leis 10.639/03 
e 11.645/08 que orientam escolas privadas 
e públicas a incluir em seus currículos e 
projetos pedagógicos o estudo da presença 
das culturas de matrizes africana, afro-
brasileira e indígena na formação identitária 
brasileira resgatando as suas contribuições 
nas áreas social, econômica e política. E, 
sobretudo, foi estimulada a democratização 

da informação e do conhecimento, no 
intuito de contribuir com a valorização, 
fortalecimento e afirmação da identidade 
étnico-racial de estudantes, professores, 
gestores e demais envolvidos no processo 
de ensino-aprendizagem. 

A professora de Cultura Brasileira Mafuane 
Oliveira, responsável pela curadoria da 
Formação, conta que, na ocasião, foi 
realizada uma análise e um mapeamento 
das práticas pedagógicas realizadas pela 
escola nos últimos 10 anos. “A partir de todas 
as discussões, foi possível identificar o que já 
estava fortalecido no ambiente da be.Living 
com relação ao trabalho de Educação 
Étnico-racial, como os projetos “Civil Rights”; 
“Revolta  dos Malês”, “Projeto Ubuntu”, 
“Projeto de culturas indígenas”; “Coisas do 
Mundo”; “Coisas d´Aqui” e todas as questões 
abordadas nos currículos de Ciências 
Sociais e História. Foi possível identificar, 
também, quais eram as fragilidades, como a 
necessidade de rever o acervo bibliográfico 
da escola e oportunizar contato com 
narrativas literárias e históricas diversas que 
favorecessem o respeito às diferenças de 
todos os grupos socio-raciais e culturas”.                                    

Ela ajudou a professora Erica a consolidar uma 
lista de literatura infantil que considerava 
diferentes faixas etárias e diferentes 
enredos, com histórias de pessoas, culturas 

[Currículo antirracista]

e etnias de outras regiões do mundo, como 
África, México, Índia, América Latina e 
afrodescendentes e latinos dos EUA.

A professora Dedé, que trabalha o continente 
africano com crianças de 6 e 7 anos no Year 1, 
busca valorizar a cultura africana, sente que 
o Brasil – um país de maioria preta, clama 
por um processo educacional antirracista. 
“Este momento atual que estamos vivendo 
está contando pra gente que a gente, como 
sociedade, está fazendo a coisa ainda muito 
igual, porque as respostas estão sendo muito 
iguais. Até quando a gente vai fazer igual 
pra ter a mesma resposta? Uma resposta 
diferente da sociedade exige um trabalho 
escolar diferente para que essas crianças 
tenham a chance de alterar completamente 
esta relação racial, que é o que o nosso país 
precisa. Por isso, todo este trabalho que 
a escola faz de ajudar a sair de uma fala 
ingênua que contribui para a normatização 
do racismo, de olhar para o currículo não 
apenas como tema para trocar informações 
com as crianças, mas para refletir com as 
crianças, é realmente muito importante”.

Na opinião da professora Mafu, manifestações 
virtuais como a popular hashtag 
#BlackoutTuesday ou #vidasnegrasimportam 
são importantes, mas uma verdadeira 
transformação das relações virá através de 
estudo, informação, do revisitar a história e 
da mudança de velhos hábitos. “Sobretudo a 
mudança de nossas ações e posturas diárias, 
que vão muito além do compartilhamento 
de notícias ou adesão aos movimentos 
virtuais. Sigamos com a escuta atenta e com 
disposição para aprender e transformar o 
mundo sempre!”.

 Quando pensamos na partilha de 
histórias e nas narrativas que circulam 
em uma sociedade racializada 
como a nossa, precisamos nos 
indagar sempre: que tipo de histórias 
narramos? Com qual enredo?  Com 
qual frequência? Para quem? Após a 
Formação em Educação Étnico-racial 
estas perguntas se tornaram mais 
recorrentes porque as histórias, assim 
como as brincadeiras, são muito 
importantes para o desenvolvimento 
das nossas crianças. É a partir das 
brincadeiras e da imaginação, que as 
crianças começam a experienciar o 
mundo e a construir sua identidade. 
Quanto mais diverso for o nosso 
repertório, mais possibilidades 
teremos de construir relações sociais 
saudáveis e respeitosas, explica Mafu.
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“- Eu gostei deste livro 

porque ele é e
ngraçado 

e tem muito mistério e 

emoção”.

Compartilhar 
a leitura com 
os outros é 
aprender a 
construir algo 
novo junto!

“Eu gostei porque trouxe 

ação para essa quarentena, 

porque está todo mundo 

trancado dentro de casa!”

[Literatura]

“- Eu aprendi que por onde 

a gente passar, a gente 
pode gostar e aprender 
algo que vai carregar para 

o resto da vida”.

O livro “A extraordinária jornada de Edward 
Tulane”, da escritora Kate Dicamillo conta a 
história de Edward, um coelho que pertencia 
a uma garota e era muito amado e feliz até 
o dia em que se perde e é obrigado a passar 
pelas mais diferentes mãos e situações que, 
embora desafiadoras, lhes trazem profundos 
aprendizados.

A professora Idalize Maeda, que no ano 
passado trouxe esta leitura para a turma do 
Year 4, é apaixonada por literatura e vem, 
ao longo dos anos, se aprofundando no 
estudo do tema. Ela afirma que a leitura 
é uma atividade fundamental para o 
desenvolvimento da autonomia do indivíduo 
que vive em sociedade. “A literatura tem a 
capacidade de expandir a consciência. Quem 
não lê está condicionado a executar as ideias 
de quem lê, então, é uma prática que está 
muito relacionada à autonomia. Uma pessoa 
pode ler diferentes autores e diferentes textos 
e trazer a sabedoria destes textos para a sua 
vida. O bom leitor é aquele que sabe usar o 
texto em favor de seu desenvolvimento”.

Ela explica que a escolha dos livros que ela 
traz para a turma se dá a partir de critérios 
que ela considera muito importantes. “São 
livros que, de alguma forma, dialogam com 
a situação atual e que permitem diferentes 
interpretações. Ao meu ver, um bom livro é 
aquele que possibilita diferentes percepções 
e que dialoga com diversos temas”.

“A extraordinária jornada de Edward 
Tulane”, por exemplo, traz a história de um 
personagem que vivia uma vida confortável 
até que um acontece um episódio que, de 
repente, vira a vida dele de ponta cabeça. Não 
por acaso, algumas crianças relacionaram 
a experiência de Edward – que diante 
de uma situação-limite teve toda a vida 
transformada, com a experiência que elas 
próprias estavam vivendo na quarentena. 
“Este coelho, por mais que tenha vivenciado 
situações muito difíceis, sabia que tudo iria 
passar. Ele não perdeu as esperanças. O 
livro não fala exatamente sobre isto, mas 
você percebe que a interpretação que as 
crianças fizeram é muito relacionada com 
o momento atual. É também um momento 
em que estamos solitários, sentindo falta 
das relações humanas, de ser afetado 
pelo outro. Este livro fala sobre as relações 
humanas, sobre o quanto o outro modifica 
a nossa vida e, consequentemente, como 
nós modificamos o outro. Uma literatura que 
fala do “afetar e ser afetado” é muito atual. As 
crianças gostaram bastante e disseram que 
aprenderam muito com este personagem”.

A professora ressalta a importância de 
compartilhar as percepções da leitura com o 
outro. “Sempre que finalizamos uma leitura, 
cada criança conta para os outros qual foi a 
sua interpretação.  É uma pratica constante 
no trabalho porque acredito muito no papel 
da literatura relacionado com o papel da 
escuta. Quando eu leio um livro e tenho uma 
interpretação, e converso com uma pessoa 
sobre esse livro, vejo que a pessoa tem 
uma outra interpretação. E nessa relação de 

troca, nós construímos algo novo, que seria 
impossível de construir se eu tivesse lido 
e guardado a minha interpretação só para 
mim. Falar sobre os livros é voltar a lê-los, e 
falar sobre o livro com outras pessoas é criar 
algo novo”.

Ida complementa dizendo que discutir 
e contar diferentes interpretações é 
importante, também, para criar com as 
crianças a disposição para aceitar e apreciar 
a palavra dos outros. 

“- Eu gostei do livro porque 

ele ensina uma lição que é 

pra gente nunca desistir dos 

nossos sonhos”.

Mesmo que a interpretação do meu 
colega não seja a mesma que a minha, 
é possível estar aberto para a escuta. 
Favorecer a habilidade de escutar e de 
construir significado com os outros é 
um papel fundamental da escuta que a 
leitura possibilita e, nos dias atuais, nós 
estamos precisando muito aprender a 
escutar o outro. E é por isso que fazemos 
sempre essa conversa ao final de uma 
leitura, para que cada um conte o que 
achou e, assim, possamos construir 
algo juntos.

Leia em inglês!
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Mindfulness 
para os 
pequeninos
Ao comer uma fruta, sentir o cheiro, o sabor, 
a textura e o próprio processo de mastigação. 
Escutar como bate o coração antes e depois 
de uma corrida. Identificar os diferentes 
sons do ambiente. Perceber quando chega 
a vontade de fazer xixi e de tomar água, 
ou quando acontece um sentimento forte 
dentro da gente.

Assim, de maneira simples, o Mindfulness vem 
sendo praticado entre as crianças da be.Living 
desde que são pequenininhas, como uma 
espécie de treino para manter a percepção 
acordada, momento a momento, sobre o que 
se passa no mundo interno e ao redor.  

Tudo começou em 2017, quando os 
professores da escola participaram de um 
curso de formação em Mindfulness com 
o objetivo de conhecer e apresentar para 
as crianças esta potente ferramenta que 
ajuda a desenvolver o autoconhecimento 
e traz muitos benefícios como aumento da 
capacidade de foco e concentração, redução 
de ansiedade e maior equilíbrio emocional.

Desde então, o Mindfulness passou a fazer 
parte do currículo do Ensino Fundamental, 
que passou a contar com a presença de 
uma professora especialista, enquanto 
que na Educação Infantil, ficou a critério 
das professoras aplicarem elas próprias 

os conteúdos aprendidos na formação 
conforme sentissem que fosse importante e 
possível de inseri-los no dia a dia.

Para a professora Renata Ottoniel, da 
Educação Infantil, a experiência da formação 
foi arrebatadora. “Foi muito forte para 
mim pois passei por uma transformação 
pessoal. Sempre fui muito ansiosa e acho 
que ser professor causa ansiedade porque 
trabalhamos muito com prazo, tem um 
calendário a ser cumprido, estamos sempre 
pensando seis meses para frente. Conhecer e 
começar a praticar mindfulness me ensinou 
a vivenciar o presente, a trazer tranquilidade 
para os meus dias e transformou também a 
forma como eu enxergava o dia das crianças. 
Comecei a me questionar: Por que tudo 
tem que ser sempre tão agitado? Passei 
a perceber quando havia hiperatividade 
e excesso de estímulo, quando eu estava 
trazendo muitas propostas no mesmo dia, 
quando eu estava muito agitada ou falando 
alto demais e o efeito que isso causava nas 
crianças”.

Renata sentiu muita identificação com a 
prática e buscou aprofundar seus estudos. 
“Passei a ler sobre mindfulness e sua origem, 
conheci autores, fiz uma conexão com autores 
da inteligência emocional, da psicanálise, da 
neurociência, com o construtivismo, quis 

[Autoconhecimento]

conhecer, me apropriar daquilo, vivenciar na 
minha vida e levar com profundidade para 
as crianças. Consegui fazer um paralelo entre 
o mindfulness para crianças da Educação 
Infantil e o desenvolvimento das habilidades 
emocionais e do autoconhecimento”.

A professora explica que na prática, com 
as crianças pequenas, o mindfulness é 
incorporado no dia a dia, de acordo com 
cada grupo. “Não existe um momento 
‘agora vamos fazer mindfulness’. Eu já tive 
grupos em que as práticas aconteciam no 
começo do dia, ali na hora da roda para as 
crianças se concentrarem, tem práticas que 
acontecem com alimentação, na hora de 
comer o alimento bem devagarzinho, que 
é o mindful eating. Uma outra situação é de 
trazer consciência corporal ou de perceber o 
ambiente, os sons da escola, o silêncio. Estas 
propostas de percepção, bem rapidinhas, 
coisa de 3 a 5 minutos, são práticas que 
acontecem no decorrer do dia a dia. 

À medida que eles vão crescendo, aí eu trago 
que isso é uma prática de mindfulness, que é 
uma meditação, uma forma da gente parar e 
ficar tranquilo, entender o que o nosso corpo 
está querendo dizer.  E daí, muitas crianças 
comentam que não sentiam o gosto da 
comida direito, que mal percebiam a vontade 
de fazer xixi, fome ou sede”.

Dentro da proposta da escola, que entende 
a criança como protagonista no processo 
de aprendizagem e um ser ativo dentro do 
ambiente social, a prática de mindfulness vem 
somar para o desenvolvimento da autonomia, 
da percepção e da própria curiosidade. 
“Quando a gente faz uma brincadeira de 
respiração e entende que tem um arzinho 
dentro do corpo e que um ventinho sai pelo 
nariz, isso pode se tornar um disparador 
de projetos. Na Educação Infantil, nós 
trabalhamos com currículo emergente,  que 
é construir um projeto de investigação com 
o grupo no decorrer do ano a partir daquilo 
que as crianças nos trazem. Então, primeiro 
eles perceberam a respiração, depois a batida 
do coração, aí eles ficaram interessados no 
órgão e, por isso, nós estudamos o coração, 
o batimento cardíaco e fluxo sanguíneo. 
Com a turma de 4 a 5 anos, em 2019, fizemos 
uma apresentação baseada nas emoções, 
na percepção que o mindfulness permite do 
emcional”.

A professora Renata afirma que os benefícios 
das práticas são claramente perceptíveis 
através do próprio comportamento dos 
pequenos. “Quando você vive o momento 
presente, quando você está ali, só fazendo 
aquilo ou somente existindo, não precisa sair 
correndo, fazer mil coisas ao mesmo.tempo. 

Leia em inglês!
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Ter essa organização mental, essa 
organização corporal, vivendo o que está 
acontecendo naquele momento amplia 
demais a percepção das crianças à cerca 
de tudo. E é muito interessante como as 
crianças levam este conhecimento para casa. 
Os familiares acabam adquirindo um sino ou 
baixam aplicativos que fazem o som do sino, 
nos perguntam muito sobre os exercícios e 
como eles podem colaborar no dia a dia”.

Com a pandemia, o desafio foi adaptar o 
trabalho de mindfulness para as práticas 
remotas. “A frequência das práticas acabou 
diminuindo mas seguimos com o trabalho. 
Fizemos live de consciência corporal, 
de respiração, e todas as vezes antes de 
começar a leitura de uma história, a gente 
respira e se coloca no momento presente. 
Venho trabalhando muito com heartfulness, 
que é uma das práticas de mindfulness que 
olha para as qualidades do coração, que 
é falar com o sentimento e emaná-lo ao 
externo. Falamos sobre a natureza, a gratidão 
pelo momento que vivemos, pelas nossas 
amizades, pela nossa escola, pelas emoções 
que as próprias histórias nos trazem, porque 
ler as histórias, trazer os títulos que falam 
sobre sentimentos diversos, trazem reflexão 
para o heartfulness”.

Entre tantos benefícios e aprendizados que o 
Mindfulness traz para os pequeninos, Renata 
acredita que o maior de todos é a diminuição 
do sentimento de imediatismo.

...Você não precisa ser o primeiro a escovar os 
dentes, você pode sentar, pegar um livro e 
esperar com tranquilidade porque em algum 
momento você vai escovar os dentes, você 
sempre escova, tem sido assim sempre. Assim 
como você não precisa ser o primeiro a falar. 
Então, sair daquele lugar de imediatismo, de 
emergência, que traz tanta ansiedade, é o que 
eu sinto que tem sido a grande conquista em 
todos os grupos e o que vem permitindo que 
as coisas aconteçam de uma forma fluida para 
que o tempo de aprendizagem na escola seja 
gostoso, para que não seja só aquela escola 
de compromissos e horários. É claro que isso 
sempre vai existir, dentro e fora da escola, mas 
é importante que eles consigam lidar melhor 
com isso. Eu fico muito contente em falar sobre 
mindfulness e sou muito grata à escola por ter 
nos apresentado esta preciosa ferramenta”.

 A criança está passando por 
um processo de construção da sua 
subjetividade e do seu lugar no 
mundo. Quando a gente pratica 
mindfulness com a criança, a gente 
traz a consciência dela para si, para o 
momento e para o espaço. Os impactos 
são muito positivos não somente com 
relação aos ganhos de aprendizagem. 
Coisas aparentemente muito simples 
como esperar o seu amigo pegar o 
suco primeiro sem que você fique tão 
afobado para pegar o seu suco são 
muito significativas... 
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