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Prezado(a) Leitor(a):

É com alegria que entregamos para vocês a 8ª  
edição da Revista Descoberthas do Dorothea, 

que fala dos projetos que a escola já tem, como o 
MenteInovadora e os projetos de aprendizagem, e 
de um programa que iremos implantar em 2020, que 
será um diferencial  para os alunos do Vale do Para-
nhana, um programa bilíngue.

Em parceria com a Editora Richmond, do grupo 
Santillana, por meio do Programa Educate, iremos 
implantar 5 horas aula por semana de aprendizagem 
da língua inglesa em sala de aula. Conforme as dire-
trizes da escola, de uma formação integral, o estu-
dante do século XXI precisa ser preparado para os 
desafios do mundo, ser um cidadão global, vivenciar 
experiências multiculturais e dominar a língua ingle-
sa, que é o idioma universal.

Hoje a geração dos nossos estudantes vive um 
modelo de pensamento que se baseia em pontos 
e conexões, e que perpassa o corpo, as emoções e 
sensações, enquanto nós pais, e a instituição escola, 
temos nosso modelo baseado no pensamento mo-
derno, linear e causal, e na memorização, que não 
dá conta da atualidade, do pensamento complexo, 
do conhecimento em rede, da revolução da memó-
ria (hoje quem tem um celular conectado, tendo 
desenvolvido as competências necessárias para de-
preender do que pesquisa, o que é sério do que é 
delírio, tem a memória do conhecimento acumulado 
por séculos). Esse programa bilíngue vai ao encontro 
desse novo modelo de pensamento e vai contribuir 
para oxigenar ainda mais a escola. Com o programa 
bilíngue queremos reforçar nosso compromisso com 
a qualidade.

Na sessão da revista intitulada Túnel do Tempo, 
nossos ex-aluno e hoje pai de alunas da escola, Lucas 
Flocke Hack, fala desta qualidade:

“A escola me possibilitou passar em dois vesti-
bulares sem precisar fazer qualquer outro curso pre-
paratório e me forneceu uma bagagem de conheci-
mento que serviu como base para os conteúdos mais 
complexos exigidos pela minha profissão.”

Este ano também reativamos a banda marcial da 
escola. O desfile de 7 de setembro foi o momento  

alto da banda e nos trouxe muita emoção. Nossa 
ex-aluna e também mãe de aluno Lisiane Magali 
Wilhelms, fala  dessa emoção:

“Confesso que fiquei emocionada no desfile de 
7 de setembro deste ano, em que a escola revitalizou 
a banda e, para minha surpresa, com o mesmo 
uniforme, lindo”. 

Neste ano o tema da escola é: “Nossa Escola, 
Minha Escolha”, que continuará no ano de 2020, 
por entendermos ser um tema muito caro a todos. 
É muito importante termos ciência de que – Nossa 
Escola – porque a escola somos todos nós, e é na 
soma do trabalho de todos os profissionais da 
escola e de seus estudantes que ela se constitui em 
trabalho feito com excelência, como é um dos nosso 
princípios, em fazer sempre o seu melhor possível, 
independente de quantas vezes o fizer, e que nós 
nesse tempo, que é o que nos cabe, contribuímos 
para manter firme a identidade do Dorothea. Minha 
Escolha - porque escolhemos o Dorothea pelos 
mais diferentes motivos, escolhemos estar aqui, 
e, portanto representamos, e somos os principais 
divulgadores das escolhas da escola.

Somos muito gratos por todos que confiam no 
trabalho da escola e vivem seus princípios.
Boa leitura a todos!
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DESENVOLVER CONHECIMENTO E EMOÇÃO

Baseada na célebre frase de Aristóteles, 
que dizia que “educar a mente sem 

educar o coração, não é educação”,  a Min-
dLab, empresa israelense, criou, há 15 anos, o 
programa Mente Inovadora, que se constitui 
em uma série de atividades planejadas para o 
desenvolvimento de habilidades socioemo-
cionais em crianças, levando em consideração 
a faixa etária em que se encontram. “Costumo 
dizer que é um programa para a vida. Por meio 
do lúdico e de atividades dirigidas, as crianças 
e os adolescentes são estimulados a desenvol-
ver inteligência emocional em diversas áreas”, 
comenta a psicóloga e  orientadora educacio-
nal da escola, Karen Morgana Scheffel Fleck. 

O plano da MindLab com o programa 
Mente Inovadora é estimular o desenvolvimento 
humano, para que a harmonia e a felicidade, 
baseadas na inteligência emocional, façam parte 
da vida dos alunos. Para isso, desenvolveram 
metodologias e aplicações que potencializam 
as pessoas, por meio de jogos, na tomada 
de decisões para o cotidiano. Conforme 
Karen, são os pilares do programa que 
garantem o aprimoramento dessas emoções, 
uma vez que “ são trabalhadas habilidades 
cognitivas, sociais, éticas e emocionais”, diz. 

Na prática, as professoras Vanice 
Lamperti e Fernanda Sápiras são responsáveis 
pela aplicação das atividades do programa. 

A  cada 45 dias, elas passam por treinamen-
tos com as equipes do MindLab para assegurar 
o desenvolvimento mais assertivo e fazer a troca 
de experiências. Além dos jogos em forma física, 
os alunos e professores têm acesso à platafor-
ma digital Mindzup, em que atividades são pro-
postas, facilitando a interação dos participantes.

Os resultados das metodologias de 
desenvolvimento emocional da MindLab são 
comprovados e atestados por instituições 
internacionais, como a Universidade de Yale, 
de Northumbria e de Istambul, assim como 
pelo Instituto de Pesquisa e Experimentação 
Educacional da Itália. Ao todo são 21 
países fazendo parte do programa, com 
mais de 1000 escolas, mais de 4 milhões 
de alunos formados, e um aumento médio 
em 10% nas notas gerais dos participantes.
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Desde o 1º ano do Ensino Fundamental, os alunos da escola 
integram-se ao programa Mente Inovadora, em que emoções e 

comportamentos são trabalhados de forma lúdica.
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A novidade do Dorothea para o ano de 
2020 é a proposta de currículo bilíngue 

- um diferencial para os alunos do Vale do 
Paranhana que, alinha à formação integral o 
foco no desenvolvimento de um cidadão global. 
Conforme as diretrizes da escola, o estudante 
do século XXI precisa ser preparado para os 
desafi os do mundo, de forma que a inserção 
de um processo de experiências multiculturais, 
como um segundo idioma, por exemplo, 
propicia a instrumentalização desse aluno para 
cenários futuros. 

Por meio do Programa Bilíngue Educate, 
da Richmond  - marca do grupo Santilliana, 
com sede na Inglaterra -  e escola vai atender 
aos alunos da Educação Infantil ( 3 anos) até o 
7º ano do Ensino Fundamental.  Na proposta 
da Educate, os pilares da educação bilíngue 
concordam com os princípios do Dorothea.  
“O plano da Educate é abrangente e inovador, 
tendo fundamentação teórico-pedagógica. Na 
prática, são metodologias que contemplam 
aprendizagens integradas de idiomas e 
conteúdos de outras áreas de conhecimento”, 
destaca a diretora do Dorothea, professora 
Simone Weber. Além disso, as aprendizagens 
por meio de vivências e atividades colaborativas 
são integradas nas estratégias presenciais e 
virtuais do programa.

Os professores de língua inglesa da escola 
já começaram as preparações com a equipe 
do Educate, que acompanha quinzenalmente 
a implantação e condução do programa. Essa 
formação será constante para que os especialistas 
em educação bilíngue atualizem os docentes e 
a gestão escolar sobre o desenvolvimento do 
programa.

Além disso, existe uma atualização cons-
tante dos materiais didáticos, a fi m de garantir a 
excelência do programa, que tem como diferen-
cial, as certifi cações internacionais aos alunos 
no 5º ano e no o 9º ano do Ensino Fundamen-
tal e aos professores da escola, fornecido pela 
Universidade de Cambridge. “Há muitos anos, o 
Dorothea vem se destacando na excelência em 
ensino integral, tendo em vista nossa soberania 
no primeiro lugar do ENEM, a aprovação dos 
nossos alunos em universidades concorridas, e 
o destaque dos nossos egressos no mercado de 
trabalho. Com o programa bilíngue queremos 
reforçar nosso compromisso com a qualidade”, 
fi naliza Simone.

Sintonizado com a formação 
integral e comprometido com 
o desenvolvimento dos alunos 
para o futuro, o Dorothea lança 
programa bilíngue desde a 
Educação Infantil.

Programa 
Bilíngue 
2020
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Conversamos com Izaura Valverde, que é 
especialista em Educação Bilíngue pelo Instituto 
Singularidades. Professora de Inglês e Português, Izaura 
é gerente editorial na Richmond desde 2012, além 
de responsável pela análise e defi nição do catálogo 
e lançamentos. Ela também desenvolve a concepção 
das obras, a montagem e a coordenação das equipes 
editoriais.  É autora de material didático e professora 
da área por mais de 20 anos.
Revista Descoberthas: De que forma a Educação 
Bilíngue passou a ser um diferencial (ou exigência) 
naquilo que chamamos de aprendizagem diferenciada 
e qualifi cada?

Izaura Valverde - Hoje há uma nova maneira de se 
ler o mundo. Ser Bilíngue é mais do que se comunicar 
em uma segunda língua. É viver novas culturas, 
adquirir novas habilidades e se abrir para as infi nitas 
possibilidades em um mundo plural e conectado. A 
educação bilíngue no século XXI tem como objetivos, 
além de garantir ao aluno um nível de profi ciência que 
o permita se comunicar com desenvoltura com falantes 
das mais diferentes origens, torná-lo um cidadão do 
mundo, com responsabilidades e desenvoltura em 
vários cenários culturais.  
Revista Descoberthas: Quais as vantagens para um 
aluno cuja educação prima pelo bilinguismo?

Izaura Valverde - Bilinguismo é um benefício, 
estudantes que falam mais de uma língua têm 
demonstrado vantagens no conhecimento de 
linguagens, habilidades de comunicação, tomadas 
de decisões e habilidades analíticas. Somado a 
ser bilíngues, os estudantes são multiculturais, 
promovendo o desenvolvimento da empatia, por meio 
do respeito à outras culturas e costumes. Ser bilíngue 
é fazer com que a nova língua seja parte do seu dia-a 
dia, e não uma atividade meramente curricular.

Revista Descoberthas: Por que a Richmond/ Educate 
é uma opção segura e qualifi cada para os alunos do 
Dorothea?
Izaura Valverde - Com sede na Inglaterra, a Richmond 
tem o objetivo de transformar vidas por meio da 
língua inglesa. Além de acompanhar de perto os 
principais estudos na área de ensino de inglês, nossa 
equipe editorial desenvolve soluções educacionais 
completas. Sempre adequadas às diferentes realidades, 
expectativas e perfi s de escolas, professores e 
estudantes. Nosso projeto é original, pensado por um 
grupo de educadores, e está integrado ao currículo. 
Atenta às inovações educacionais, a Richmond 
desenvolve conteúdos, multiplataformas, aliando 
tecnologia e interatividade à prática pedagógica. 
Educate Bilingual Program possui a força da marca 
Richmond e que nasceu com a missão de empoderar 
seus alunos para serem, de fato, cidadãos globais.
Revista Descoberthas: Na prática, quais as garantias 
/ vantagens para pais, alunos, professores e direção?

Izaura Valverde - O Educate Bilingual 
Program é uma proposta educacional abrangente e 
inovadora. Oferecemos um programa completo com 
certifi cação internacional para alunos e professores, 
acompanhamento pedagógico contínuo e progressivo, 
envolvendo suporte na relação de professores, 
treinamentos presenciais e à distância e comunicação 
com a comunidade escolar, além de materiais 
didáticos com a força e liderança da marca Richmond. 
Nosso programa bilíngue conta com uma proposta 
gradual desde a Educação Infantil até os anos fi nais 
do Ensino Fundamental. Estamos comprometidos com 
os desafi os contemporâneos das escolas, contribuindo 
para a formação de indivíduos capazes de construir seu 
próprio conhecimento de forma autônoma e criativa 
em um contexto de múltiplas possibilidades viabilizado 
pela língua inglesa.

“Ser 
Bilíngue 
é viver 
novas 
culturas”



“Em um caminhar pelos corredores do Dorothea, leio 
a frase de Roberto Shinyashiki estampando 

uma parede, ‘Tudo o que um sonho precisa 
para ser realizado é alguém que acredite 
que ele possa ser realizado’. Assim, defi no 
minha escolha por esta instituição. O 
Dorothea é minha escolha, simplesmente 

porque, além de acreditar nos meus sonhos 
enquanto educadora, não mede esforços para 

torná-los realidade”.
Paola Schimitz Altenhofen – professora Ensino 
Fundamental I

“Porque como eu a minha escola tem como 
objetivo promover a educação, visando 
à formação integral do ser humano por 
meio de vivências, amor, criatividade e 
qualidade”.

Potira  Lopes– professora Educação 
infantil

“O conhecimento é libertador, nos permite 
fazer escolhas, e o Dorothea é isso! Local de 
conhecimento, de liberdade de escolhas, 
com responsabilidade, acolhimento, ética 
e respeito à diversidade. Por essa razão o 

Dorothea é minha escola, minha escolha!”. 
Vanice Lamberti – professora Ensino 

Fundamental II

“A escolha pelo Dorothea é pela excelência 
em educação e conhecimento”.
Eliana P. Krummenauer - presidente da 
Comunidade Evangélica

“O Dorothea é minha segunda casa, pois aqui, 
identifi co princípios e valores cultivados 
na minha educação familiar. Destaco a 
formação do ser humano pautada na 
ética, na religiosidade e no conhecimento, 
contribuindo para a transformação da 

comunidade”.
Silvio Luiz Martins Britto– professor Ensino 

Médio

“É a minha segunda casa, onde eu 
conheci pessoas incríveis, vivi momentos 
maravilhosos e aprendi muito”.
Henrique dos Santos Rodrigues – aluno 
2º ano Ensino Médio e Garroto Dorothea 

2019

Por que o Dorothea é a tua escolha?
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NOSSA 
ESCOLA, 
MINHA 
ESCOLHA

Desde o início de 2019, a escola assumiu como 
posicionamento de marca o senso de pertencimento. 
Em várias frentes, a equipe diretiva, junto com toda 
a comunidade escolar identifi cou que fazer parte da 
família Dorothea Schäfke é motivo de orgulho para 
muita gente.  Por isso, convidamos representantes 
de vários públicos da escola para nos dizer:



“É onde a educação e a integração caminham 
juntas. É mais que uma escola: é uma família, 
e eu tenho orgulho em fazer parte dela”.
Mariana Caroline Kunst – aluna 2º ano 
Ensino Médio e Garota Dorothea 2019

“Porque acreditamos na forma de ensinar 
da escola, que ao utilizar diversos métodos 
permite que nosso filho desenvolva seu 
potencial de aprender e de pensar”.
Fabio Bauer Schweitzer – pai de aluno da 

escola

“Pela preparação acadêmica e pela 
proximidade”.
Ramiro dos Santos Manoel – aluno 9º 
ano Ensino Fundamental II

“Porque cuida como a gente cuida”. 
Kharen Renata Schwarz – mãe de alunos 
e presidente do Conselho de Pais e 
Mestres

“Eu adoro brincar com meus amigos e 
aprender”.
Sofia Gheno Bueno – aluna Educação 
Infantil

”Dorothea faz parte da minha vida mesmo antes 
de nascer, pois minha mãe foi professora da 
escola por 40 anos. Cresci e aprendi aqui. 
Depois de adulta, minha escolha foi voltar 
para cá, pois reconheço aqui os valores e 
a forma de ensinar e aprender em que eu 

acredito.  Assim, continuo construindo a 
história de uma escola que tanto me orgulha”. 

Maria Angélica Marques- Coordenadora da 
Educação Infantil

“Escolhi estudar aqui porque os funcionários 
e os professores são bem legais. Aqui 
realizamos projetos interessantes. Também 
na biblioteca tem muitos livros bacanas. 
Assim dá muita vontade de estudar”.

Henrique D’Avila Schmidt – aluno 2º ano 
do Ensino Fundamental I

“Porque no Dorothea posso colocar meus 
dons à serviço do próximo”.
Cleiton Henkel – Coordenador do 
extraclasse e Orientador Religioso da 

Escola

“Porque tenho orgulho e prazer de fazer 
parte da família Dorothea, uma escola de 
referência em educação”.
Solange de Fátima O. Amaral – 

funcionária da Escola

“Porque além de ser meu local de trabalho e 
escola do meu filho, é meu segundo lar. Me 
sinto acolhida e tenho vontade de sempre 
acolher”. 

Daiana Freitas Cardoso -  funcionária da 
Escola
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E A BANDA
VOLTOU...

No ano em que comemora 
88 anos de atividade, a escola 
reativa a Banda Marcial do 
Dorothea, que era destaque nas 
décadas de 1970 e 1980.

C om suas atividades 
focadas na formação 

integral do ser humano, o Dorothea 
tem nas artes um dos principais 
pilares de desenvolvimento dos 
alunos. Esse incentivo está na 
história da escola que, há mais 
de 30 anos, tinha uma banda 
marcial (fanfarra) reconhecida por 
toda a comunidade da região. No 
entanto, por um longo tempo, 
ela esteva desativada. Contudo, 
em 2019, com o planejamento da 
equipe diretiva e do professor de 
música Newton Macedo, a ideia 
de reativar a banda foi lançada 
para a comunidade escolar, 
principalmente para os alunos e 
suas famílias. 

Para o Coordenador de Ativi-
dades Extraclasse, Cleiton Henkel, 
o grande destaque foi a adesão 
das famílias, pois “na verdade, a 



10

    

A
 B

a
n

d
a

 d
a

 E
s
c

o
la

11

D
escoberthas do D

orothea, Taquara, RS
v.1, n.8 jan./dez.2019

ideia de reativar a banda foi sugerida 
por alguns pais, incentivados pela escola. 
Quando lançamos a ideia, as famílias se 
engajaram no projeto. O apoio com a 
compra dos instrumentos e dos uniformes 
foi fundamental”. Ainda segundo o 
coordenador, o mais emocionante é que 
muitos pais e avós dos alunos tocaram 
na banda da escola no passado, e isso 
fez com que esse processo fosse mais 
especial. 

Ao todo, 30 alunos participam da 
banda que, depois de 1 mês e meio 
de ensaios, fez sua estreia no desfile 
comemorativo ao dia da independência. 
“ Não foi surpreendente o tempo que 
levou para que a banda estivesse apta 
a se apresentar, uma vez que os alunos 
já tinham aulas de música há muito 
tempo. Então toda a parte de percepção 
musical, de base rítmica já existia. Além 
disso, muitos deles já tocavam alguns 
instrumentos”, comenta o professor de 
música e mestre da banda, Newton.  

E para os alunos, participar da banda 
tem sido uma experiência muito intensa. 
Ramiro Pandolfo e o colega, Mikael Brito, 
ambos da turma 231 contam que quando 
veio o convite para fazerem parte, nem 
pensaram duas vezes e aceitaram, “Está 
sendo algo muito novo. Algo diferente 
que vai marcar nossa vida”, diz Ramiro. 
O aluno Artur Krumenauer, da turma 801, 
concorda com os os colegas, mas conta 
que eles superaram alguns desafios. 
“Alguns instrumentos são pesados. 
Tínhamos que tocar e marchar. Tinha dias 
que eram muito cansativos. Mas tudo 
valeu a pena”, diz. Por fim, a aluna Júlia 
Gabriela, da turma 801, fala da emoção, 
pois “representar a escola, e ver o público 
aplaudindo e emocionado, vai ficar 
marcado para todos nós”. 
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da Educação
Infantil
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1 - Maternal IA e IB
2 - Maternal IC
3 - Maternal II
4 - Jardim A
5 - Jardim B

1

2

3

4

5



    

M
a

t
e

r
n

a
l IA

 e
 IB

 -
 E

d
u

c
a

ç
ã

o
 In

f
a

n
t
il

13

D
escoberthas do D

orothea, Taquara, RS
v.1, n.8 jan./dez.2019

Professoras: Gisiele Gomes e Camila König
Estudantes do Maternal IA: Aurora Rosenthal, 
Isaac Fernandes, Lívia de Oliveira, Mathias 
Guimarães, Murilo Mattos
Estudantes do Maternal IB: Anthony Davi, 
Arthur Vedana, Eduarda Winter, Maria Augusta 
Zimmer, Miguel Luis Arnold, Miguel Angeli, Pedro 
Allegretti, Pedro Henrique Feier, Rafaela Borges, 
Théo Bley, Vicente Hoffmann

Livros e 
Músicas

Com o interesse dos bebês em histórias e a 
empolgação natural com sons e músicas, as 
professoras entenderam que esses seriam 
os temas dos  projetos dos pequenos

Explorar o mundo pelo tato, pelo som, 
pelos cheiros e gostos é a principal ativi-

dade dos bebês do Maternal IA e IB. As crianças, 
nessa faixa etária, costumam fazer associações, 
buscar significados e tentam entender o mundo 
que se apresenta a elas. Sabe qual a estratégia 
utilizada pelas professoras Gisiele Gomes e Ca-
mila König de Moraes? Estimular as descobertas 
por meio de histórias e canções. Assim, surgiu o 
projeto “Histórias para Encantar e Músicas para 
Conectar”. 

 Segundo a professora Gisiele, foi natu-
ral a percepção de que o projeto deveria versar 
sobre esse tema: “em sala de aula, ao dispo-
nibilizarmos livros para a exploração e lermos 
algumas histórias para a turma, os pequenos 
se mostraram muito interessados, prestaram 
atenção, apontaram os personagens e fizeram 
relações com músicas”. Com isso, o projeto tem 
como objetivo geral apresentar diferentes his-
tórias, livros e músicas, oportunizando o conta-
to com diversos sons e materiais, para as crian-
ças socializarem e interagirem com os colegas e 
professores.

“Em sintonia com a Base Nacional Comum 
Curricular que prevê a socialização como 
habilidade fundamental a ser desenvolvida por 
crianças em idade e 0 a 2 anos, nosso projeto 
focou muito nesse aspecto”, complementa a 
professora Camila.

Assim, o projeto começou com a contação 
de histórias dos livros “O Urso Barulhento”, de 
Gilda de Aquino e Nick Bland, e “O Barco”, de 
Eliardo França e Mary França . Depois, entre 
outras atividades, os alunos confeccionaram 
barcos em casa, recriaram histórias em família, 
socializaram registros desses momentos com os 
colegas e conheceram músicas com a temática 
do barco, nas aulas especializadas da escola.
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Os insetos 
do jardim

Minhocas, grilos, borboletas e aranhas 
são alguns dos personagens que fazem 
parte do projeto de aprendizagem dos 
pequenos do Maternal IC.

As crianças têm verdadeiro fascínio por 
tudo que é diferente, esquisito, que in-

comoda e até que assusta. Gritos, risadas, olhos 
arregalados: todas são reações típicas dessas 
descobertas. E foram os insetos que desperta-
ram a curiosidade dos alunos no Maternal IC, 
quando a professora Caline Faoro contou a his-
tória “O Nascimento da Borboletinha”, da Cole-
ção Baú do Professor - da Editora Fapi. Assim, 
o projeto “O Jardim Encantado do Maternal IC” 
começou a tomar forma. 

Na verdade, tudo começou quando uma 
das crianças começou a trazer folhas em for-
mato de borboleta para a aula. Todos os cole-
gas ficavam envolvidos naquilo. “Depois disso, 
contei a história e fomos percebendo, juntos, 
a quantidade de animais que viviam no jardim. 
Entendi que o nosso projeto teria como objetivo  
proporcionar experiências para que as crianças 
ampliem sua percepção, sensibilidade e imagi-
nação acerca do mundo e, principalmente, tra-
balhar a conscientização e preservação dos ani-
mais e da natureza”, relata Caline. 

Entre as atividades, eles acompanharam o 
nascimento de uma borboleta, o movimento 
das lagartas em folhas de couve, observaram o 
minhocário, produziram desenhos sobre insetos,

exploraram, em vários momentos, o jardim 
da escola e, sobretudo, perceberam a relação 
desses insetos com as plantas e com outros 
animais. Tudo isso sempre estimulado para que 
promovessem a socialização das descobertas e o 
desenvolvimento de atividades correspondentes 
à faixa etária das crianças.

Professora: Caline Faoro
Estudantes do Maternal IC: Antônia Mosmann, 
Antonio Kurowski, Augusto Martins, Bento Köetz, 
Clarice Cardoso, Davi Duarte, Fabrício Halmel, 
Heitor Claro, Joaquim de Oliveira, Lívia Burlamaque, 
Malu Coelho, Marthina Ribeiro, Miguel Guimarães, 
Nícolas Zonta, Rafaela Signori, Sara Vedovato
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Professora: Michele Teixeira
Estudantes do Maternal II: Benício Fontes, 
Bento Ramos, Caio Renan Lima, Isabela Gallas, 
Isadora Martins, Leonardo Hoffmann, Lorena 
Royol, Luigi Rosa, Olívia Feier, Rafaella de Paiva, 
Sofia Bueno, Sophie Dal Bosco, Valentina Martins, 
Vinícius Kollet

Que cor 
é essa?

Qual a cor do meu cabelo? E do meu olho? 
Por que as folhas das árvores têm cores 
diferentes? - essas perguntas levaram ao 
desenvolvimento do projeto do Maternal II.

Em vários dos momentos de conversa, a 
professora Michele Teixeira foi perce-

bendo que os alunos estavam comparando, en-
tre eles, as cores dos cabelos. Intrigada, ela co-
meçou a provocá-los, mostrando que os olhos 
também mudavam de tonalidade. Pronto! As 
cores se tornaram protagonistas das conversas 
e as crianças, cada vez mais, foram explorando 
as variedades existentes. E assim, naturalmen-
te, surgiu o projeto “Desvendando as cores do 
Mundinho”. 

 O projeto se desenvolveu muito em vir-
tude das inúmeras perguntas dos alunos. “Em 
cada aula, em cada atividade proposta, eles vi-
nham com mais e mais questionamentos sobre 
as cores. vQuando misturavam a massinha ou 
tinta, quando percebiam a mudança de tonali-
dade do céu, tudo era motivo de dúvidas”,  ex-
plica a professora Michele.  

 As atividades do projeto tiveram a di-
versidade de cores como grande foco. Assim, 
os alunos investigaram as cores dos prédios, 
compararam as cores das fachadas das casas, 
realizaram experiências de misturas de cores, 
tudo com o objetivo de proporcionar diversos 
momentos de aprendizado e de experiência, 
criando estratégias para desvendar e ampliar 
os conhecimentos sobre o tema das cores, de 
maneira a despertar o interesse da turma para 
novas descobertas.



    

J
a

r
d

im
 A

 -
 E

d
u

c
a

ç
ã

o
 I
n

f
a

n
t
il
                                     

16

D
es

co
be

rt
ha

s 
do

 D
or

ot
he

a,
 T

aq
ua

ra
, R

S
v.1

, n
.8

 ja
n.

/d
ez

.2
01

9

Com a lupa
na mão

Sucesso entre as crianças, a série 
“Detetives do Prédio Azul”, criada por 
Flávia Lins e Silva e exibido pelo Canal 
Gloob, inspirou o projeto da turma.

As crianças chegavam cantando a 
música tema, imitando os personagens 

e falando muito sobre a série de televisão. Em 
toda a roda de conversa, aparecia uma fala 
sobre o programa. A professora Potira Lopes 
resolveu provocar a turma e perguntou o que 
eles sabiam sobre os detetives. “São os que 
descobrem tudo”, disse uma das crianças. “Eles 
usam casaco e lupa”, comentou outra. “Acham 
pistas no mapa”, respondeu um aluno. Assim, 
com tamanho engajamento, criou-se o projeto

detetives do Jardim A - Um mundo mágico de 
Descobertas”.

A ideia foi, então, aproveitar essa dispo-
sição em reproduzir esse comportamento de 
detetives e aliar a uma temática que fosse im-
portante para as crianças.  “Associamos às ques-
tões da natureza e das relações propostas pelas 
crianças. Foram surgindo temáticas de interesse 
dos pequenos detetives, como insetos, fundo 
do mar, reciclagem, crescimento das plantas, 
entre outros”, explica a professora Potira. 

 O ponto alto do projeto foram as ativi-
dades de exploração. As crianças usaram jaleco 
de detetive, lupa, e partiram para as experiências 
e atividades.  O objetivo é desvendar, pesquisar, 
explorar e, principalmente, despertar o espírito 
investigativo e o trabalho em equipe nos mis-
térios sobre o mundo que nos envolve.  Com 
isso, pretende-se  sensibilizar e conscientizar as 
criança e suas famílias sobre a preservação do 
meio ambiente, a importância da coleta seletiva 
do lixo, o reaproveitamento dos materiais reci-
cláveis e os cuidados com os animais e o seu 
desenvolvimento.

Professora: Potira Lopes
Estudantes do Jardim A: Carolina Gonçalves, 
Catarina Portal, Cecilia Callai, Isabela Ody, 
Joaquim Vargas, Laura Hehn, Lívia Lauck, Lorenzo 
Brizola, Luísa de Oliveira, Maria Clara da Silveira, 
Marina Peixoto, Martina Angeli, Miguel Mattos, 
Raul Gustavo Kuhn, Rodrigo Ferreira, Vicente 
Santiago 



Os bichos
são lindos
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Essa é uma das justificativas que as próprias crianças dão para o projeto que desenvolveram 
no ano de 2019. Mas não para por aí! O amor pelos animais foi explorado ao máximo.

Por que um dinossauro morde outro 
dinossauro? Por que o quero-quero 

anda em círculos? Por que o macaco come 
banana? Qual comida comem os gatos? Essas 
e muitas outras dúvidas motivaram a turminha 
do Jardim B a desenvolver o projeto “A Vila 
dos Animais” junto com a professora Karlene 
Kolling.  Depois de ouvir a história da Arca de 
Noé, cada criança pode escolher um animal de 
sua preferência e começar as pesquisas. 

Na turma, as 23 crianças fizeram os 
trabalhos sobre 16 animais diferentes,  dos 
domésticos, como gatos e cachorros, aos mais 
exóticos, como porco-espinho e ornitorrinco.  
Houve também animais selvagens como leão, 
elefante, girafa e cobra, e os rurais como 
cavalos e bois, sem esquecer dos pássaros e 
dinossauros.  Além das pesquisas em casa e 
da socialização das descobertas, as crianças 
levaram uma sacola com réplicas dos animais 
para criarem histórias. “O amor das crianças 
pelos animais e as curiosidades sobre eles 
fazem toda a diferença no projeto. Eles ficam 
envolvidos com todos os animais estudados, e 
uns vão colaborando na pesquisa dos outros”, 
relata a professora Karlene. 

Outro ponto interessante na proposta 
é que, além da justificativa e das hipóteses 
levantadas pelas próprias crianças, os alunos, de 
forma coletiva, entenderam que o objetivo do 
projeto é “conhecer e estudar os animais, para 
podermos ficar alegres com eles, termos 

companheiros e amigos, e também para saber 
o que comem e o que fazem, como são suas 
casas e famílias, como nascem e se todos 
nascem iguaizinhos aos seus pais” (palavras das 
crianças). 

Professora: Karlene Kolling
Estudantes da Turma 201: Arthur Pereira, 
Benjamin Lanfermann, Betina Fleck, Eduardo 
Allegretti, Fernando Moraes, Giordana Kolet, 
Giovanna Petry, Joaquim Fonseca, Joaquim Ritter, 
Júlia Vedana, Laura Perine, Laura Parada, Laura 
Almeida, Lisa Godoy, Manuela dos Santos, Miguel 
Luiz de Oliveira, Murilo Merladete, Otávio Augusto 
Lopes, Rafael Piper, Sofia Martins, Thiago Rafael 
Kaiser, Vinícius Mosmann, Yuri João Rodrigues 



Estudantes
do Ensino
Fundamental
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1 - Turma 101
2 - Turma 102
3 - Turma 201

4 - Turma 301
5 - Turma 302
6 - Turma 401

7 - Turma 402
8 - Turma 501
9 - Turma 502
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Professora: Aliete Roos
Estudantes da Turma 101: Alice Biermann, Ariel 
da Silva, Cecília Silva, Eduardo Barbosa, Enrico 
Hashimoto, Gabriel Hartz, Lara Rodrigues, Laura 
Sessim, Lívia Graup, Lucas Signori, Luisa Martins, 
Mariana Bernardo, Martina Loeser, Miguel 
Schaidhauer, Milena Lauck, Otávio Augusto 
Leizer, Pedro Henrique dos Santos, Vítor Rafael 
Rheinheimer

O filme de animação “A água é um mundo 
Fantástico”, do grupo português Águas 
de Portugal, serviu de inspiração para o 
desenvolvimento do projeto da 101.

Dia 22 de março deste ano, nas atividades 
escolares sobre o Dia Mundial da Água, a turma 
da professora Aliete Roos assistiu ao filme 
que conta todo o processo de urbanização 
da água, tornando-a própria para o consumo. 
Entendendo que esse era um assunto importante 
e, com toda a preocupação demonstrada pelas 
crianças sobre a temática, surgiu o projeto “O 
Fantástico Mundo da Água”. 

Com o intuito de desenvolver o interesse 
das crianças por atividades de leitura, um 
dos primeiros passos do projeto é a pesquisa 
literária sobre as temáticas e o envolvimento 
das famílias no processo. 

 “As crianças apresentaram uma série de 
dúvidas que tiveram que pesquisar em casa, 
com seus pais. ‘‘

Depois, todos tiveram que organizar as 
apresentações que visam socializar os conheci-
mentos”, comenta a professora Aliete. 

 Foi confeccionado um mascote para 
passear na casa dos alunos e, assim, estimular 
práticas de consumo consciente, uma vez que 
o objetivo do projeto é investigar diferentes 
curiosidades sobre a água, despertando valores 
e atitudes voltadas à proteção, conservação e ao 
uso consciente dos recursos. 

Água no
mundo
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Muito populares entre as crianças, os animais continuam motivando que 
os alunos desenvolvam as pesquisas de seus projetos de aprendizagem.

Depois de várias rodas de conversa e após a 
leitura de algumas histórias de autores variados, 
iniciou-se a conversa sobre qual seria o tema do 
projeto da turma 102. Os alunos apresentaram 
para a professora Gabriela Maciel o interesse 
pelos animais. Foi decidido, então, que cada um 
estudaria as curiosidades referentes ao animal 
preferido. Assim, a turma decidiu pelo projeto 
“Explorando o mundo dos animais: eles são 
demais! ”.

Perguntas curiosas como “Por que as 
corujas ficam de olhos abertos à noite?”, ou 
“Como as cobras soltam veneno?”, entre tantas 
outras, foram levantadas pelos alunos durante 
o planejamento do projeto. “O tema animais é 
bastante amplo e, partindo do interesse natural 
das crianças, abrem-se várias possibilidades. O 
projeto de aprendizagem nasce do interesse 
deles, que serão protagonistas do conhecimento, 
e a mim cabe o papel de provocar para que eles 
avancem em suas pesquisas e consigam pensar 
além do que já foi pesquisado, enriquecendo o 
seu repertório”, comenta a professora Gabriela.

Além das pesquisas em casa e na escola, 
na semana do Meio Ambiente, os alunos  
participaram de atividades de cuidados com o 
ambiente para que algumas espécies de animais 
não entrem em extinção, tais como: economizar 
papel, plantar árvores, depositar o lixo em 
local adequado e não desperdiçar água. Para 
encerrar a semana do Meio Ambiente, os alunos 
plantaram uma árvore no pátio da escola. Surgiu 
aí o projeto de Educação Financeira, pensando

no benefício que as plantas trazem. As crianças 
fizeram uma oficina de suculentas e o que foi 
plantado será vendido na Feira Solidária, no final 
do ano. O valor arrecadado será doado para a 
APATA – Associação Protetora dos Animais de 
Taquara.

Professora: Gabriela Maciel
Estudantes da Turma 101: Ana Luiza Baps, Ana 
Luiza Sander, Augusto Bauer, Carmela Böhs, Enzo 
Zottis, Gustavo Delanoy, Henri Corá, Lucas Beier, 
Maria Clara Ribas, Melissa Slaski, Rafaela Dietrich, 
Théo Böhs, Valentina Piper, Valentina Schenkel, 
Valentine Grings, Vicente Rigo, Victor Stecker

Mais bichos
no Doro



20

    

T
u

r
m

a
 2

0
1
 -

 A
n

o
s
 In

ic
ia

is

21 

D
escoberthas do D

orothea, Taquara, RS
v.1, n.8 jan./dez.2019

Professora: Paola Altenhofen
Estudantes da Turma 201: Arthur Luz, Artur 
Leuckert, Benjamin Müller, C ecília Fagundes 
,Cecília Fonseca, Eduarda Rodrigues, Gabriela 
Parnoff, Henrique  Schmidt, Isabela dos Santos, 
Isabelli Bortholo, Laira Paloma Kuhn, Lemuel 
Bitencourt, Leonardo Brentano, Leonardo Flesch, 
Luiza de Souza, Manuela Hattge, Murilo Gallas, 
Murilo Müller, Pedro Gomes, Pedro Henrique 
Pereira, Pedro Portal, Samuel Ferreira, Sophia 
Schneider, Tarso Schmitt, Tomás Flôres, Vicente 
de Melo, Vinícius Gomes.

Múltiplos Conhecimentos

Quando as crianças apresentam dúvidas 
variadas sobre assuntos diversos, nada 
melhor do reunir tudo isso e transformar 
em um grande projeto de aprendizagem

A turma 201 apresentou um grande 
desafi o para a professora Paola 

Altenhofen: a reunião, em um único projeto de 
aprendizagem, de uma diversidade de assuntos 
de interesse dos alunos. A solução? Agrupar os 
27 temas em grandes áreas do conhecimento 
e promover a ciência e o interesse científi co. 
Assim, surgiu o projeto “Pequenos Cientistas - 
Grandes Descobertas”. 

As seis áreas em que os assuntos foram 
contemplados tratam sobre a química, os países 
e as culturas, o sistema solar, os planetas, as 
tecnologias e a natureza.  

Dessa forma, os interesses individuais dos 
alunos foram trabalhados e as habilidades de 
relacionar as descobertas com os demais te-
mas discutidos também. “No primeiro momen-
to, eles fazem as pesquisas individuais, na es-
cola e em casa. Geram relatórios, que precisam 
ser compartilhados, em forma de resumo. Por 
fi m, socializamos tudo com as famílias e a co-
munidade escolar”, relata Paola. 

O projeto tem como norte entender que 
todas as dúvidas e curiosidades das crianças 
podem ser investigadas e ser de interesse dos 
outros. Assim, cumpre-se o grande objetivo de 
despertar o interesse pela investigação cientí-
fi ca, estimulando o fazer científi co por meio de 
habilidades práticas e das diferentes vivências 
que permitam desenvolver o senso crítico e a 
cooperação entre os alunos. 
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Projetos
Autorais

Não fazer filtros de escolhas e respeitar 
as áreas de interesse da cada aluno foi o 
ponto de partida para o desenvolvimento 
das atividades científicas das crianças da 
301

A turma 301 apresentou uma dinâmica 
um pouco diferente das outras.  Por 

estarem acostumados com a metodologia 
de projetos que o Dorothea trabalha, na qual 
cada um  tem liberdade e autonomia para 
escolher o  tema de pesquisa de acordo com 
os seus interesses, os alunos já chegaram para 
a professora Fernanda Pacheco com os temas 
escolhidos. Assim, o projeto “As aventuras da 
turma 301 em um universo de descobertas” 
começou. 

Entre as perguntas que motivaram os alunos, 
estavam: Por que os caranguejos fazem sons 
com as patinhas? Quantos tipos de combustíveis 
existem? Como o corpo humano é por dentro? 
Como o Lego é fabricado? Quantas espécies de 
animais marinhos existem? Quem inventou a 
lâmpada?, entre inúmeras outras. “A relevância 
de cada um dos temas se dá por terem sido 
escolhidos pelos estudantes, de acordo com as 
suas áreas de interesse e curiosidade. A partir 
daí, oriento uma rotina científica que resulta 
na organização das descobertas e socialização 
delas”, diz a professora Fernanda.

O objetivo do projeto é que se promova a 
pesquisa e, como consequência, aprendizagens 
relacionadas aos temas escolhidos, para que, 
dessa forma, os alunos possam se sentir 
protagonistas na busca pelo conhecimento e 
na construção das próprias aprendizagens. Para 
que o projeto seja cumprido na integralidade, 
os resultados das pesquisas são socializados 
na mostra, em que cada aluno apresenta suas 
descobertas. 

Professora: Fernanda Pacheco 
Estudantes da Turma 301: Alice Ferrary, Antônio 
Lauck, Arthur Schweitzer, Bernardo dos Santos, 
Bruno Stecker, Francesco Rosa, Isadora Petzinger, 
Lucas Klauberg, Lucas Angeli, Luize Perine, 
Martina Bauer, Rafaela Nunes, Rafaela Hammes, 
Renan Wilbert, Sophia Portal, Thiago Stumpf
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Ciência e 
diversão

A gente pode se divertir enquanto faz 
pesquisas? A turma 302 mostra que sim, 
em um projeto cheio de atividades lúdicas 
e grandes descobertas

A turma 302 também estava repleta 
de temáticas diferentes para as 

pesquisas desse ano, como animais, meios 
de transportes, fenômenos e elementos da 
natureza, entre outros. Respeitando esses 
interesses e desenvolvendo uma rotina de 
pesquisa que envolve estudos e diversão, a 
professora Cristiane Vasen criou, junto com as 
crianças, o projeto “ Um mundo de descobertas”. 

 No primeiro momento foram associadas 
às temáticas levantadas pelos alunos, os 
conteúdos que precisam ser trabalhados nessa 
etapa de aprendizagem. Depois, iniciaram-se as 
pesquisas bibliográficas, com os registros das 
leituras. “Depois dessa fase exploratória, fomos 
à pesquisa de campo. Elaboramos enquetes 
e questionários, desenvolvemos gráficos e 
lapidamos os resultados com a interpretação 
deles”, relata a professora Cristiane. 

 Mas, para que tudo fosse mais divertido 
e significativo para as crianças, de posse dos 
relatórios de pesquisa, duas atividades lúdicas 
foram propostas. Primeiro, os alunos foram 
estimulados a produzir maquetes explicando 
as temáticas pesquisadas. Em seguida, cada um 
precisou confeccionar um jogo sobre o assunto 
descoberto e desenvolvê-lo em sala de aula.  
Por fim, as famílias participaram de uma “Caça 
ao tesouro” em que, no espaço escolar, tinham 
que desvendar pistas sobre as pesquisas.

Professora: Cristiane Vasen
Estudantes da Turma 302: Ana Lívia Volkweis, Arthur 
Schunck, Bruno Hennemann, Laura Lopes, Leticia 
Neves, Lorenzo Filipini, Lucas Moreira, Matheus Farias, 
Miguel Schmidt, Rafaela Lanz, Rafaela Selau, Valentina 
Kirsch,Valentina Jaeger
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Desde as primeiras aulas de história 
e geografia, as turmas do 4º ano 
demonstraram muita curiosidade sobre 
Taquara e todo o Vale do Paranhana 

Partindo desse interesse e das inúmeras 
dúvidas que foram surgindo ao decorrer 

das aulas, o projeto “Os detetives da Turma 401 
e a mágica história do Vale do Paranhana” foi 
tomando forma. A professora Vanessa Moller 
entendeu que, além de Taquara, a turma queria 
estudar as cidades que formam a região do Pa-
ranhana. Assim, oito grandes temáticas fizeram 
parte do projeto das crianças.

Os alunos se organizaram de forma indivi-
dual, em duplas ou em grupo, e pesquisaram so-
bre assuntos relacionados à Casa de Pedra, Ses-
maria, prédios históricos, igrejas, tecnologia, Rio 
da Ilha, Parobé e Oktoberfest. “A ideia é opor-
tunizar a construção de conhecimento significa-
tivo sobre o município de Taquara e região, a 
partir de assuntos de interesse dos alunos, com 
aulas dinâmicas e momentos de pesquisa que 
proporcionem a valorização e o interesse pela 
história local”, diz a professora Vanessa. 

As pesquisas tiveram etapas bem defini-
das, como a coleta de materiais na biblioteca, a 
busca de mais referências em casa, a leitura de 
textos e construção de resumos, confecção da 
apresentação em cartazes, apresentações digi-
tais ou maquetes. Assim, o aluno é responsável 
por todo o processo de construção das pesqui-
sas, que termina com a socialização delas, na 
Mostra de Projetos da Escola. 

Professora: Vanessa Moller
Estudantes da Turma 401: Ana Luísa Timmen, 
Bernardo Schuler, Bruno da Silva, Caio Portal, 
Carolini Dal Bosco, Cássio de Paiva, Diego 
Sessim, Heitor Paiva, Henrique Cardoso, Isabelle 
Kohlrausch, Julie Larissa Mossmann, Kauã de 
Melo, Lavínia do Amaral, Lorenzo Hoffmann, 
Lucas Otávio Ehms, Lucas Rafael Kohlrausch, Luiza 
Flocke, Mariana Nunes, Murilo Bragança, Valentina 
Augusta Lanfermann, Vicente dos Santos

A mágica história
do Paranhana
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A história
da região

A turma 402 também se envolveu no 
projeto sobre o município de Taquara, 
mas com o foco na história da cidade

Estabelecida no projeto pedagógico da 
Escola, a temática da cidade - e do Vale 

do Paranhana - é base dos conteúdos para as 
turmas do 4º ano. “Os interesses sempre versam 
sobre muitos aspectos. Contudo, os alunos, este 
ano, estabeleceram uma relação forte com as-
pectos históricos da região”, comenta a profes-
sora Juliana Duarte.  Dessa forma, foi desenvol-
vido o projeto “Nossa História, Nossa Cidade”. 

A ideia foi pesquisar sobre a cultura regio-
nal, estabelecendo a relação com a cidadania e 
com as experiências das crianças com os espa-
ços. “A intenção é valorizar e respeitar a cidade, 
permitindo ao aluno reconhecer-se como mem-
bro desse contexto e participante da constru-
ção dessa história”, ressalta Juliana. De forma 
prática, os alunos foram instigados a conhecer 
os principais pontos turísticos do Vale do Para-
nhana, pesquisar sobre a flora e a fauna, sobre 
a historicidade e, a partir das descobertas, pro-
duzir relatos das experiências e conhecimentos 
adquiridos.

Um dos pontos mais marcantes do projeto 
se deu logo no início do ano, quando as crian-
ças das duas turmas de 4º ano fizeram um sarau 
de lançamento do  livro de poesias sobre o Vale 
do Paranhana, produzido pelos próprios alunos. 
No evento foram realizadas leituras dos poemas 
pela professora Clair Arend,  apresentação mu-
sical do professor Adriano Flesch, regido pelo 
professor Newton Macedo, e os alunos autogra-
faram os livros para seus familiares.

Professora:  Juliana Duarte
Estudantes da Turma 402: Davi Zambelli, Eduarda 
Feier, Emanuel Köetz, Giovanna Bernard, Giovanna 
Lumertz, Guilherme Arsand, Gustavo Ferreira, 
Isabela Dias, Joana Penha, João Marcelo Ferreira, 
Lauren Eduarda Wirth, Lorenzo Ruppenthal, Lucas 
Merladete, Luísa Farias, Luisa Martins, Manuela 
Konzen, Mariana Leuckert, Martina Zimmer, Pedro 
Henrique Engelmann
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Professora: Cassiani Alves Nassif
Estudantes das Turmas 501: Ana Vitória Reginatto, Antônia 
Roos, Bruno Mossmann, Gabriel Carneiro, Gustavo dos Santos, 
Helena Flocke, Isabella Ruppenthal, Isadora Borges, Maria Clara 
de Moraes, Mariana Tonoli, Mateus Eich, Melissa Carneiro, 
Miguel Gertner, Otávio Koetz, Pietra Pereira, Rafael Nascimento, 
Sofia Dorneles, Sofia Teles, Theo Paiva, Valentina Silveira
Estudantes das Turmas 502: Ana Carolina da Silveira, Arthur 
dos Reis, Bernardo Hoffmann, Bettina de Vargas, Catharina 
dos Passos, Fabíola Bühler, Felipe Lorini, Isadora Schein, Luca 
Ferrary, Manuela Martins, Manuela Caldo, Marina Martins, 
Martina Laydner, Otávio Gallas, Pietra de Vargas, Rafaela da 
Silva, Raphael Pedro Almeida, Valentina Ruppenthal, Vicente 
Moreira, Vicente Kayser

Descobertas
pelo RS

Duas turmas e a mesma temática: o Rio 
Grande do Sul. Nos projetos de 2019, as 
abordagens foram distintas e as crianças 
exploraram o estado em vários aspectos.

O plano de estudos previsto para o 5º 
ano tem o Rio Grande do Sul como 

centro das aprendizagens para as crianças. O 
desafio é inovar dentro da mesma temática, 
sempre levando em consideração o que os 
alunos desejam pesquisar, a partir do olhar 
deles sobre as questões do estado. Com essa 
proposta, a professora Cassiani Nassif abordou 
as crianças e a resposta não poderia ser 
diferente: dois projetos cheios de novidades e 
de possibilidades de conhecimento. 

A turma 501 constituiu o projeto “Araucária 
- As Raízes do RS”, em que as pesquisas sobre 
a culinária, fauna, flora, pontos turísticos 
e imigrações foram trabalhados, tendo 
como base, a araucária. “Estão sendo muito 
interessantes as pesquisas que versam  desde 
os aspectos gastronômicos, como o pinhão e a 
erva mate, até o direito ambiental, com as regras 
de reflorestamento”, comentou a professora 
Cassiani. Após as pesquisas bibliográficas, 
apresentação dos relatos e socialização das 
descobertas, a visita ao Parque das Sequoias 
fechou o projeto da turma. 

Já a 502 criou o projeto “Pequenas Crianças 
ajudando o Grande RS”. Nessa proposta, os 
alunos foram em busca de conhecimentos 
distintos sobre artes, destinos turísticos, 
tecnologia, personagens históricos, animais 
abandonados, energia e crianças desaparecidas. 
“Por mais que o tema seja o RS e que saibamos 
que, normalmente, as crianças trazem propostas 
sobre culinária, esportes, turismo, entre outros, 
a turma trouxe temas diferentes, como as 
fontes de energia, o desaparecimento infantil e 
o abandono animal. Isso mostra como sempre 
temos perspectivas diferentes na pesquisa”, diz 
a professora. 

Por fim, as famílias puderam acompanhar o 
desenvolvimento e conhecer os resultados das 
pesquisas na Mostra de Projetos, um momento 
em que os alunos socializam para o público as 
experiências de sala de aula. 
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1 - Turma 211
2 - Turma 221
3 - Turma 231

4 - Turma 601
5 - Turma 602
6 - Turma 701

7 - Turma 801
8 - Turma 802
9 - Turma 901

Estudantes
do Ensino 
Fundamental II
e Ensino Médio

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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“Logo após a formatura, comecei a faculdade de psicologia, mas com a intenção de 
fazer intercâmbio pela instituição, que acontecerá em 2020.  Essas decisões foram sendo 
amadurecidas no terceiro ano do ensino médio, quando fomos conhecendo os cursos e as 
faculdades. Uma das minha melhores lembranças da escola são as amizades, os projetos 
em grupo (como a gravação dos curtas), essa importância de trabalhar em equipe para o 
desenvolvimento pessoal e crítico”. 
Amanda Backes Dörr 
Ingresso no Dorothea - 2006 - Formanda da turma de 2017                                     

“Atualmente, estou no segundo semestre do curso de Relações Internacionais. 
De forma indireta, tenho certeza de que fui ajudado pela escola, afi nal, com 
a boa qualidade dos docentes e com a variedade de trabalhos e atividades 
elaboradas pela escola, consegui vislumbrar várias possibilidades para o futuro.  
As memórias por que tenho mais apreço são relacionadas aos colegas, na 
realização dos trabalhos, como os curtas. Aliás, a importância que a escola dá 
para as artes é algo muito belo”. 
Tales Augusto Wallauer de Leão
Ingresso no Dorothea - 2016 - Formando da turma de 2018 

 

“Fiz o ENEM e, após a formatura, decidi cursar bacharelado em química na Universidade Federal 
de Pelotas. A escola foi muito importante nessa decisão, porque mostrou diversos caminhos 
possíveis para o futuro. Senti-me muito bem orientada pela direção e pelos professores. A me-
lhor lembrança da escola são as amizades que conquistei, tanto de professores, funcionários e 
direção, quanto dos colegas. O olhar do professor e da direção para com o aluno me marcou 
muito. Eles acreditaram em mim e me prepararam para o meu futuro acadêmico, profi ssional 
e pessoal”.
Brenda dos Santos Flesch 
Ingresso no Dorothea - 2006 - Formanda da turma de 2017     

“Atualmente estou cursando Direito e fazendo estágio no Fórum de Taquara. 
Antes do Ensino Médio, não sabia o que iria cursar. Contudo, no Dorothea, as 
matérias que mais me interessavam eram fi losofi a, sociologia e história. Por isso, 
entendendo que Direito se situava nesse mesmo campo de conhecimentos. Além 
desse direcionamento, a escola me ensinou que, se dadas as mesmas oportunidades, 
todos têm a capacidade de aprender muito e almejar algo melhor no futuro”.
Lucas Schonardie Sohne
Ingresso no Dorothea - 2016 - Formando da turma de 2018                                     

Aproveitem ao máximo esse tempo

Não tenha medo de ser, fazer e querer

Vale muito a pena aproveitar o máximo

Sou grata pelo que a escola me proporcionou

Depois de formados, os alunos do Dorothea ganham o mundo, 
percorrem vários caminhos, encontram um universo de oportunidades
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Lisiane Magali Wilhelms foi administradora de empresas e 
hoje cuida da família e dos amigos, fazendo o que mais ama: 
cozinhar. Estudou no Dorothea desde o Jardim de Infância, 
com 6 anos, até concluir o Ensino Médio, em 1989. 

REVISTA DESCOBERTHAS:  Quais as atividades que mais gostava 
de exercer na escola? 
Lisiane Magali Wilhelms - Sempre gostei muito da instituição. 
Na minha época tudo era mais rígido, era exigido muita disciplina, 
compromisso e responsabilidade. Tínhamos muito respeito pelo 
corpo docente. Fazíamos muitas brincadeiras, adorávamos encher 
bexiguinhas de água, para jogarmos uns nos outros. E lá vinha a 
Dona Lélia, para nos dar “um puxão de orelhas”. 
REVISTA DESCOBERTHAS: Dentre as aulas e os professores, 
quais os que mais te marcaram e por qual motivo? 
Lisiane Magali Wilhelms - Professores incríveis, inesquecíveis. 
“Tia Lili” a professora da 1ª série, Ligia Angeli, de  geografi a, Ro-
mério, de  português, Clóvis Pacheco, de matemática, Rui Albu-
querque, de química, Cláudio Kaiser, de física, e tantos outros, dos 
quais lembro com muito carinho, pois foram os responsáveis pela 
minha formação. 
REVISTA DESCOBERTHAS:  De que forma a escola te ajudou na 
consolidação da tua carreira profi ssional?
Lisiane Magali Wilhelms - Fui professora durante alguns anos, fi z 
pedagogia, mas não cheguei a me formar. Administrei e trabalhei 
em duas empresas que eu e meu marido montamos. Hoje em dia, 
eu administro o nosso lar.  Amo cozinhar, gosto muito de ver e 
sentir que as pessoas fi cam encantadas com as coisas que eu faço, 
afi nal, cozinhar é uma arte. Produzo pastas, antepasto, geleias en-
tre outras coisas, e adoro saber que as pessoas gostaram, porque 
tudo é feito com muito amor.
REVISTA DESCOBERTHAS:  Do que tens mais saudades do tem-
po de Dorothea?
Lisiane Magali Wilhelms - Lembro-me do nosso uniforme, saia 
plissada, camisa branca, colete verde, gravata, meias até o joelho, 
sapato preto. Impecável, assim como o uniforme da banda. Ah, a 
banda nos enchia de orgulho, nosso uniforme era lindo. Confesso 
que fi quei emocionada no desfi le de 7 de setembro deste ano, em 
que a escola revitalizou a banda e, para minha surpresa, com o 
mesmo uniforme, lindo. 
REVISTA DESCOBERTHAS:  Quais os princípios e valores que a 
escola te passou e que, até hoje, fazem parte da tua vida?  
Lisiane Magali Wilhelms - Tenho um imenso carinho pela escola, 
desde o tempo em que estudei lá. Até hoje o Dorothea traz con-
sigo valores, incentiva aos alunos buscarem sociabilizar, irem atrás 
de seus objetivos, sempre foi uma escola muito humana, onde se 
consegue um fácil acesso ao corpo docente, existe um forte vín-
culo entre pais, alunos e escola. Prezo muito por isso, acho que se 
todos caminharmos em um mesmo sentido, no fi nal do caminho, 
o resultado só poderá ser positivo.

Lucas Flocke Hack , estudou na escola desde o segundo ano 
do ensino fundamental, até o fi nal do ensino médio. É fi siote-
rapeuta e escritor. 

REVISTA DESCOBERTHAS: Qual a primeira recordação que vem 
em tua mente quando pensas no Dorothea? 
 Lucas Flocke Hack - Sempre adorei a Educação Física, embora 
na infância não levasse muito jeito para o esporte. Também gos-
tava muito das atividades realizadas nos laboratórios, nas aulas 
de física e biologia, e dos jogos de perguntas e respostas que a 
professora Clara costumava fazer nas aulas de ensino religioso.
REVISTA DESCOBERTHAS: Dentre as aulas e os professores, 
quais os que mais te marcaram e por qual motivo? 
 Lucas Flocke Hack - Tenho um carinho muito especial pela pro-
fessora Margaret, que me deu aula na terceira série. Foi uma pro-
fessora que, além de ministrar o conteúdo tradicional, também 
trabalhava muito acerca da espiritualidade. Ela sempre distribuía 
fi gurinhas do Smilinguido, todos os alunos da turma coleciona-
vam por causa dela. 
REVISTA DESCOBERTHAS:  De que forma a escola te ajudou na 
consolidação da tua carreira profi ssional?
 Lucas Flocke Hack - A escola me possibilitou passar em dois 
vestibulares sem precisar fazer qualquer outro curso preparatório 
e me forneceu uma bagagem de conhecimento que serviu como 
base para os conteúdos mais complexos exigidos pela minha pro-
fi ssão.Também o forte estímulo à leitura e as excelentes aulas de 
português me tornaram apto a escrever e publicar meu próprio 
livro.
REVISTA DESCOBERTHAS:  Do que tens mais saudades do tem-
po de Dorothea?
 Lucas Flocke Hack - Dos colegas, com certeza, pois acabei me 
distanciando da maioria com o passar do tempo e com a correria 
do dia a dia. 
REVISTA DESCOBERTHAS:  Quais os princípios e valores que a 
escola te passou e que, até hoje, fazem parte da tua vida?  
 Lucas Flocke Hack - Desde pequeno, eu trouxe de casa uma 
educação bastante consistente em termos de ética e valores, e 
os anos passados no Dorothea reforçaram e consolidaram esses 
princípios. Aprendi aqui a ter responsabilidade e compromisso, 
bem como pude exercitar minha capacidade de socialização (que, 
quando criança, era um tanto limitada).

Lucas Flocke Hack

Lisiane Magali Wilhelms
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#Dorothea Acontece

Doromática 
integra 
alunos em 
competições de 
conhecimentos

Escola esteve 
presente no 
ENCORSE 
2019 II

Garoto 
e Garota 
Dorothea 2019 
com suas cortes

Muitas 
atividades na 
rotina do 
Turno Oposto

Sábados 
Letivos 
integram 
os estudos 
dos alunos 
do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio

O vídeo A 
Geometria 
Espacial na 
Exportação de 
Calçados  foi 
premiado no 
III Festival de 
Vídeos Digitais 
e Educação 
Matemática

Equipe Fúria 
participa da 
Gincana 2019

Terceiro ano 
continua 
caprichando 
nas Sextas 
Temáticas

Professores 
participam da 
Festa Literária 
do Doroler

Show de 
Talentos 
durante o 
Doroarte

Muita 
música nas 
homenagens 
ao Dia dos 
Pais

Muita diversão na Festa Junina da Escola

Escola esteve 
presente no 
ENCORSE 
2019 II

Escritores 
participam 
de roda de 
conversa com 
alunos no 
Doroler

Time de Futsal 
do Dorothea

EquiValente 
ganha a 
gincana 2019
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#tecnologias  #esportes  #linguagens  #arte

7 de 
setembro

Alunos 
contam 
histórias 
para 
idosos do 
Lar OASE 
durante o 
Doroler

Alunos 
participam 
do 25 
Encontro 
de Líderes 
Estudantis

Alunos 
participam 
de 
campenonato 
de vôlei

Alunos 
do Grupo 
NonoTheatro 
apresentam 
espetáculo 
na INTESI 

Alunos 
presentes 
no Encontro 
de Corais da 
Rede Sinodal

Crianças se 
fantasiam 
para Festa 
Literária

Show de 
Talentos 
durante o 
Doroarte

Alunos do Terceiro Ano 
fazem homenagem 
aos pais

Desfile 7 de 
setembro 

Desfile 7 de 
setembro 

Celebrações 
religiosas 
periódicas 
fortalecem o 
desenvolvimento 
espiritual dos 
alunos II

Celebrações 
religiosas 
periódicas 
fortalecem o 
desenvolvimento 
espiritual dos 
alunos 

Atividades 
lúdicas nas 
homenagens 
ao Dia das 
Mães

Banda da 
Escola se 
apresenta no 
38º ENCORE  
em Salvador 

Cia. ÓMaria 
apresenta 
O Segredo 
no Doroler 
- Semana 
Literária da 
Escola

Alunos do 
Grupo Beco 
de Teatro 
participam 
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