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Prof. Alcides Duarte       

Nossa escola, ao ensejo da realização da Copa 
do Mundo de futebol em nosso país, escolheu como 
tema central do ano letivo de 2014 o esporte e sua 
importância na formação integral do ser humano.

Entre as tantas finalidades da prática esportiva 
duas se sobressaem diante do olhar da escola como 
instituição cuja missão é propiciar meios de realiza-
ção e felicidade: a  busca da harmonia no equilíbrio 
entre corpo e mente – Mens sana in corpore sano – 
e a não menos importante sociabilização que ensina 
que entre nós e o mundo existem os outros e que, 
para uma convivência respeitosa e pacífica, precisa-
mos nos ater a regras comportamentais como saber 
desfrutar as vitórias e aceitar as derrotas.

A primeira, a saúde física e mental, não deve  
restringir-se a conteúdos de técnicas e táticas das 

diferentes modalidades, mas, sobretudo, criar ap-
tidões físicas como força, agilidade,velocidade, 
além de fomentar outras virtudes como respeito, 
coragem,disciplina e tenacidade.

A segunda, a sociabilização, preocupa-se com 
posturas comportamentais socialmente aceitas e, 
para isso, concorre a aquisição de valores, conheci-
mentos, normas que são  transmitidas em várias ins-
tituições sociais, como a família, a escola, os meios  
de comunicação e o esporte.

A escola, portanto,sabendo utilizar-se desse pre-
cioso instrumento, será capaz de tornar  crianças e 
adolescentes seres humanos melhores e mais felizes 
para, assim, colaborarem no surgimento de um  mun-
do mais justo e uma vida com todos os encantos que 
ela nos possa  oferecer.
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COM A PALAVRA A DIRETORA

A Grande Torcida
Seleção escalada, estádios 

cheios, corações ansiosos pelo tão 
esperado grito de GOL. Entra em 
campo mais uma Copa.

Para que o time vença, é ne-
cessário uma série de fatores que 
influenciarão na grande conquista 
do título mundial: preparação, dis-
ciplina, foco, jogadores motivados, 
bons técnicos e, é claro, uma torci-
da vibrante!

Para vencer em sua jornada 
acadêmica, não é diferente. O alu-
no precisa se preparar através da 
leitura; disciplinar seu momento de 
estudo; focar atividades pertinen-
tes ao currículo; estar sempre mo-
tivado à busca de conhecimento; 
equipe docente preparada como 
bons técnicos e, obviamente, a 
grande torcida de pais, avós, tios e 
tias, enfim, família, fator essencial 

para o sucesso de qualquer time.
Entra em campo sedento de co-

nhecimento, preparando-se para 
a grande vitória: ser um cidadão 
ético, com princípios e valores que 
contribuam positivamente para a 
nossa sociedade, transformando, 
recriando e refazendo a história do 
nosso Brasil.

Andrea R. Lourenço Silva
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Profa. Conceição Suzete César Dacal - Ed. Física

Por que o esporte é importante
na formação educacional escolar?

A prática esportiva na área 
educacional tem como objetivo o 
desenvolvimento integral dos alu-
nos, capacitando a criança a lidar 
com suas expectativas e suas ne-
cessidades, como também com 
as expectativas e necessidades 
dos outros, facilitando para que a 
mesma possa desenvolver com-
petências sociais e comunicativas 
fundamentais para o seu processo 
de desenvolvimento individual e 
social. O esporte, nessa fase da 
vida, colabora na formação para a 
cidadania, trabalha os valores in-
dispensáveis para a sua formação 
e ainda estimula a parte intelectual 
e física, ao oferecer uma melhor in-
tegração social.

Que método utilizar para 
que a criança ou adolescente 
sintam prazer na prática de 
esportes?

Busco a formação de um am-
biente de aceitação das diferenças 
entre os alunos. Não busco resulta-
dos em forma de prêmio, habilida-

de e desempenho e sim destaco as 
tentativas, esforços e evoluções, 
fazendo com que os alunos sintam 
prazer em participar das aulas.

Como lidar com a compe-
tição sem deixar que ela se 
torne uma obsessão?

Eu procuro trabalhar o lado 
competitivo nas aulas de Educa-
ção Física de uma forma positiva, 
vivenciando o esporte, onde se 
mantenha o espírito de lealdade, 
superação, progresso, generosi-
dade, espírito de equipe e respei-
to com o próximo. Não trabalho 
com rendimento nas aulas, procuro 
contribuição para a formação geral 
dos alunos usando a competição 
como algo saudável, com limites, 
sem obsessão de vencer.

Como você se sente atu-
ando há tantos anos no Uni-
versitas como professora de 
Educação Física?

Sinto-me realizada em poder 
ter contribuído de alguma forma 
na vida de tantos alunos, muitos 

deles hoje já formados, casados, 
pais e mães de família. Sinto que 
a cada ano que passa aprendo 
também com eles e procuro sem-
pre encontrar novas maneiras de 
poder acompanhar as mudanças 
que ocorrem por conta da tecnolo-
gia e que, muitas vezes, interferem 
de maneira negativa na prática da 
atividade física. Tenho o privilé-
gio de trabalhar nesta área, onde 
as emoções estão sempre à tona, 
me dando a oportunidade de co-
nhecer melhor cada aluno e ajudar 
em questões que, muitas vezes, 
passam despercebidas. Eu sempre 
falo que o professor de Educação 
Física tem, também, um pouco de 
psicólogo ao nos envolvermos com 
o emocional dos alunos. E é assim 
que me sinto, completa, por toda 
essa troca de experiências em 
busca do melhor, em um ambiente 
onde o professor tem autonomia e 
liberdade para colocar em prática 
toda essa bagagem de conheci-
mento.
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COM A PALAVRA OS PROFESSORES

A Importância do Esporte na Educação Infantil
O esporte é uma atividade organizada que visa melhorar o desenvolvimento das capacidades 

e habilidades físicas, motoras, emocionais, sociais e cognitivas das crianças.
No percurso da Educação Infantil, os alunos possuem idade ideal para ingressarem no mundo 

do esporte, favorecendo a padronização e a compreensão de regras que são de real importância 
para a interação positiva com o grupo ou equipe.

De maneira prazerosa e com motivação, as crianças trabalham seus sentimentos, participan-
do de competições, agregando valores e disciplinas de forma gradativa e significativa. Desen-
volvem, também, autonomia e autorresponsabilidade através da diversão que o esporte oferece.

Profª Adriana Prado - Educação Infantil

Matemática e Esporte... Será Que “Dá Jogo”?
Acredito que sim! E pode ser bastante interessante!
O esporte, e mais especificamente, o futebol, faz parte da nossa cultura. É uma das grandes 

paixões do nosso povo. Entre os meninos, então, é sucesso quase que total! É muito prazeroso 
poder mostrar aos alunos que a Matemática está em coisas corriqueiras, na vida cotidiana das 
pessoas. Ou seja, é algo real, palpável.

O tema deste ano, aqui na escola, é mais uma oportunidade para isso. A Geometria dos 
campos de futebol, as estatísticas, o dinheiro que esta envolvido na organização de um evento 
esportivo... Quanta Matemática “ em jogo”!

Aqui, no Universitas, ao colocarmos em destaque a Copa do Mundo de Futebol – este ano 
realizada no nosso país – trouxemos questões e reflexões que têm significado para os nossos 
alunos e que, de alguma forma, afetam a nossa vida. Mesmo aqueles que não são fãs do esporte, 
conseguem perceber e relacionar conteúdos matemáticos dentro deste contexto. Discutir e re-
solver questões sobre duração de uma partida de futebol, interpretar tabelas e gráficos de jogos, 
número de faltas e a violência dentro e fora dos campos, faz a aula ganhar vida!

Quase todos têm algo a dizer, a acrescentar sobre o que sabem ou que já vivenciaram.
É o tipo de aula que deixa a gente meio “zonzo”, mas satisfeito em saber que os alunos estão 

envolvidos e motivados.
É como marcar um gol de placa...

Profª Beatriz Apolinario Guerra Lourenço - Matemática

A Importância do Esporte na Formação Educacional Escolar
O esporte, no âmbito escolar, amplia o campo experimental. Do indivíduo, cria obrigações, 

estimula a personalidade intelectual e física, ao oferecer chances reais de integração social.
A prática esportiva como instrumento pedagógico concilia no desenvolvimento das individu-

alidades, de formação para a cidadania e ajuda na exploração de novos significados, permitindo 
que as ações dos educandos sejam evoluídas nas diferentes situações.

Sempre que a criança ou adolescente estão em contato com adrenalina, natureza e aventura 
desenvolvem suas potencialidades, emoções e o prazer de exercitar o seu corpo em busca de 
melhor qualidade de vida...

Os jovens são estimulados pela prática das atividades e lavados a alcançar as expectativas 
do educador, para que cheguem ao resultado final, desenvolvam as competências técnicas, so-
ciais e comunicativas, essenciais para o crescimento individual e social.

Prof. Marcelo Alves Vavoliza e
Prof. Rodrigo da Cruz Pinto - Educação Física
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COM A PALAVRA OS ALUNOS
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A Importância do Esporte em Nossas Vidas
O esporte está presente entre nós há muito tempo. As pessoas não tinham um conhecimento cultural e intelectual tão 

grande antigamente, então focaram muito para este lado.
Conforme foram evoluindo intelectualmente, foram introduzidas as escolas, meios de estudos na sociedade, colocan-

do assim o esporte em segundo plano. Com o tempo via-se que era um bem necessário. O esporte faz bem para saúde, 
tanto quanto para a mente. Contribui para o raciocínio, corpo, ou até mesmo interações entre grupos. Precisamos nos 
movimentar, gastar um pouco de energia.

Ficar em casa durante semanas não é bom para sua mente, muito menos para a balança. Além de tudo isso, mui-
tos ainda se divertem com o esporte; com ele você traz benefícios a si mesmo sem que seja uma tortura, como a dieta 
na maioria dos casos. A escola pode ser vista como uma atividade sedentária, por ficarem os alunos sentados por 
aproximadamente 6 horas. Para evitar isto, adicionaram esportes, descontraindo, ajudando, ensinando 
e divertindo.

Percebe-se, então, que o esporte nos dá um equilíbrio entre o corpo e a mente.
É muito importante ser obrigatório nas escolas, pois favorece o crescimento físico dos jovens, for-

talece a imunidade, promovendo melhorias na saúde no todo. O esporte também é motivo de grandes 
eventos, como a Copa do Mundo que nos dá a oportunidade de ter contato com outros 24 países.

Por sorte a Copa do Mundo de 2014 será no nosso país. Viva o esporte!

Isabella Traldi Wintruff - 9º ano (Copa de 1938)

O Bem Estar do Esporte
O esporte é uma atividade física sujeita a determinadas regras. Visa a competição entre os participantes, individual-

mente ou em equipe.
O esporte pode servir como diversão, lazer, profissão, mas o esporte é essencial para a saúde, pois evita a obesidade, 

doenças cardíacas e diabetes. 
O esporte é tão importante que, para algumas pessoas, é uma terapia, um relaxamento. Além de fortalecer os mús-

culos e adiar o envelhecimento das pessoas. Em vários casos, os esportes tiram os adolescentes ou 
mesmo os adultos das ruas e das drogas.

O esporte, na escola, é essencial porque estimula o espírito de equipe, a disciplina, o respeito, acei-
tar conhecer as várias regras que existem em todos os esportes. As modalidades mais praticadas são o 
futebol, voleibol, handebol e basquete.

A Copa do Mundo e as Olimpíadas são disputas entre países as quais estimulam muitas crianças a 
se interessar pelo esporte e torcer pelo país de nacionalidade.

Mariana P. Gonçalves - 8º ano (Copa de 1958)

O Valor do Esporte
O esporte é importante instrumento pedagógico,
na vida escolar,
pois novos sentidos
o aluno vai explorar.
Para uns é lazer
para outros diversão.
Não importa a classe social, raça ou religião,
o esporte sempre irá promover uma grande integração.
No esporte aprendemos a trabalhar em grupo,
respeitar horários e regras cunprir,
aceitar diferenças
e saber ouvir.

Conhecer o próprio corpo,
diferentes situações enfrentar,
fazem com que o aluno
aceite que precisa mehorar.
O esporte permite um desenvolvimento integral,
coletivo e individual,
além de ser
uma diversão sem igual.

Giovana Coelho Ruiz - 7º ano (Copa de 1970)

Caro Felipão
Na minha escola nós fazemos esportes desde pequenos. Esporte é essencial. Fazemos esportes na Educação Física 

e treinamos para ter condicionamento físico. Temos atividades extras nas quais o aluno pode fazer os esportes de que ele 
mais gosta (futebol, basquete, judô etc.) Nós fazemos esporte até no recreio. Depois de estarmos bem alimentados, nós 
já vamos para a alegria. Participamos de campeonatos de futebol e basquete. Jogamos futebol na praia e até em festas 
de aniversário! Como você pode notar, meu esporte favorito é o futebol. Desde criança, eu sinto uma coisa especial em 
jogar bola.

Meus ídolos no futebol são o Messi, o Raí, o Rogério Ceni e o Paulo Henrique Ganso.
Com o esporte, na minha escola, nós aprendemos muito. Algumas vezes ganhamos, algumas vezes perdemos. Faz 

parte. O importante é estar sempre melhorando. Muitas vezes, os jogadores se desentendem por causa 
de uma falta dura ou de um cartão mal aplicado. Devemos lembrar que é só um jogo. Temos de nos 
preparar fisicamente para as partidas mais difíceis. Precisamos também combinar com o time as estra-
tégias para o jogo. Necessitamos encontrar soluções quando estamos jogando mal ou perdendo.Temos 
de ir até os nossos limites. O esporte é uma oportunidade de se divertir e estar com os amigos.

E aí, professor, como era na sua escola?
Um abraço do torcedor, Henrique.

Henrique Salgado de A. Lima - 6º ano (Copa de 1990)
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O Momento Cultural é um espaço criado para a 
socialização da cultura. As interações socioculturais 
que ocorrem possibilitam os nossos alunos se expres-
sarem e demonstrarem sua criatividade e potencial.

Além disso, por meio desse projeto educativo, é 
possível estabelecer vínculos e fortalecer algumas 
habilidades, como: o exercício do diálogo, o respeito 
mútuo e a autonomia.

31 de Maio

MOMENTO CULTURAL
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Enquete Realizada com os Pais
de Alunos Durante o Momento Cultural

O esporte é importante na 
sua vida? Por quê?

Qual o seu esporte 
preferido? Por quê?

Você está gostando do 
Momento Cultural? Por quê?

Entrevistado 1

Não. Porque eu não pratico espor-
te e o esporte divulgado no Brasil 
é o futebol, eu não gosto porque 
estimula a violência.

Vôlei, porque é dinâmico e tem 
ética.

Sim, porque reencontrei alunos e 
apreciei trabalhos expostos.

Entrevistado 2
Já foi, hoje eu não pratico esporte, 
mas quando era garoto pratiquei 
natação e jogava futebol também.

Futebol, porque é o esporte que 
todo garoto pratica. Está no san-
gue do brasileiro.

Sim, a integração dos alunos com 
a família é uma maneira de conhe-
cer a escola, alunos e amigos.

Entrevistado 3
Muito, porque me traz qualidade 
de vida e bem estar

Futebol, porque é um jogo que 
você trabalha em equipe.

Sim, por eu estar interagindo dire-
tamente com a escola e meu filho.

Entrevistado 4

Sim, fundamental. Porque saúde 
é vida, faz bem para a cabeça e 
praticando esporte vivemos mais 
felizes e melhor. Esporte faz bem 
para a alma e corpo.

Corrida na praia, porque além de 
adorar correr na praia, fico perto 
da natureza.

Adorando, porque é uma forma 
de encontrar muitos amigos e fa-
mílias.

Entrevistado 5
Sim, porque sempre nos deixa ati-
vos, faz bem para a saúde, para o 
corpo etc.

Natação, porque envolve todos os 
exercícios do corpo e da mente.

Sim, porque remete as crianças ao 
passado e traz um momento histó-
rico importante.

Entrevistado 6
É. Porque ele é saudável e você in-
terage com outras pessoas, além 
dos amigos.

Futebol. Eu já joguei bola profis-
sionalmente.

Estou achando legal e estou vendo 
muitos alunos e pais, e a interação 
entre eles é bem grande!

Entrevistado 7
Sim, é importante. Faz bem para 
a saúde.

Natação. Porque gosto. Adorando. Pela participação entre 
pais e filhos na escola.

Entrevistado 8
Sim, é importante porque faz bem 
para a saúde.

Natação. Porque meu filho gosta. Sim. Pela participação de pais e 
filhos.

Entrevistado 9
Sim. Porque serve para melhorar o 
condicionamento físico etc.

Futebol. É o esporte do brasileiro. Sim. É uma ocasião para participar 
com os filhos.
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ACONTECEU
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O MUNICÍPIO 
Os alunos dos 3º anos estudaram sobre o 
município - como é governado e formado - 
através de textos, jogos e construção de uma 
maquete identificando a área rural e área 
urbana, com suas características particulares. 

FOLIA DO UNI - 2014 
No dia 28 de fevereiro, os alunos da Educa-
ção Infantil caíram na folia e se divertiram pra 
valer.  Resgatamos as marchinhas, pulamos 
carnaval, tomamos picolé e brincamos com 
muita alegria.

FESTA DE
ST. PATRICK - 2014
Os alunos do Período Ampliado do Universi-
tas English comemoraram, nos dias 18 e 19 
de março, a Festa de St. Patrick, padroeiro 
da Irlanda. A festa faz parte do nosso progra-
ma cultural e por esse motivo comemoramos 
durante essa semana.

MEMORIAL DAS
CONQUISTAS
De acordo com o projeto anual de nossa 
escola, as classes do 2º e 3º ano realizaram 
uma visita monitorada ao Memorial das Con-
quistas do Santos F.C.
Todos os dias o Santos F.C. recebe admirado-
res do futebol de diversos lugares do mundo. 
Troféus, flâmulas, fotos e prêmios contam 
histórias do clube.
Tivemos acesso ao museu, sala de imprensa, 
vestiário e gramado. Um momento emocio-
nante para quem sempre quis pisar no mes-
mo lugar de ícones do futebol mundial.

VISITA AO CENTRO
HISTÓRICO DE SANTOS
Conhecer e valorizar a história do nosso mu-
nicípio observando as transformações e até 
mesmo a importância de Santos na história 
do Brasil é um dos objetivos do 3º ano e, 
para isso, visitamos a Bolsa do Café e passe-
amos de Bonde pelo centro Histórico.

1
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MUSEU DO FUTEBOL 2014
Unir educação com a paixão nacional. Foi 
exatamente o que fizemos nesse dia ines-
quecível em uma aula no museu do futebol. 
Aprendemos brincando e toda turma bateu 
um bolão!

CAIXAS E SÓLIDOS
GEOMÉTRICOS
Estudando os sólidos geométricos no 5º ano, 
falando em arestas, vértices, faces... Lança-
mos a ideia: criar novos objetos a partir dos 
sólidos construídos em sala e com as embala-
gens encontradas em casa.
Foi aquela agitação boa, gostosa... que deixa 
a professora “maluquinha”, mas feliz em ver a 
turma produzindo e aprendendo com alegria e 
entusiasmo!

DIA DAS MÃES:
EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL I
No dia 10 de maio, sábado, houve uma 
homenagem às mães dos alunos da Educa-
ção Infantil e do Ensino Fundamental I, que 
participaram de atividades interativas entre 
as quais zumba kids, expressão corporal, 
psicomotricidade e música.
Ao final, na Educação Infantil, foi oferecido 
um lanche festivo e as mães receberam de 
seus filhos um bombom.

ju
n
h
o
/2

0
1

4

1. O MUNICÍPIO 

2. FOLIA DO UNI - 2014 

3. FESTA DE ST. PATRICK - 2014

4. MEMORIAL DAS 
CONQUISTAS

5. VISITA AO CENTRO 
HISTÓRICO DE SANTOS

6. MUSEU DO FUTEBOL 2014

7. CAIXAS E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

8. DIA DAS MÃES: EDUCAÇÃO INFANTIL 
E ENSINO FUNDAMENTAL I

5

6

7

8



EM FOCO
d

e
ze

m
b

ro
/2

0
1

3

UNIVERSITAS: 35 ANOS
Como já é tradicional, mantenedores, 

professores e funcionários comemoraram 
com uma saborosa churrascada a data 
de aniversário do Universitas: 35 anos 

dedicados à educação de crianças e jovens.

FORMATURA 2013
No dia 19 de dezembro, no clube de Regatas 
Vasco da Gama, realizou-se a cerimônia de 
formatura dos alunos do Ensino Fundamental II. 
Não faltou animação e comemoração por parte 
de familiares, professores , funcionários e, em 
especial, dos formandos.
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QUIZ - 1º SEMESTRE (2014)
Parabéns a todos os alunos que participaram do Quiz - 1º semestre e em especial aos primeiros colocados.
O Quiz são perguntas que aprimoram o aprendizado escolar dos alunos e é dividido em dois níveis:

• Nível 1 - 6º e 7º ano; 
• Nível 2 - 8º e 9 ano.

Confira abaixo os primeiros colocados:

NÍVEL 1 NÍVEL 2

Guilherme
Conde Ferreira
7º ano (Copa de 1974)

1º LUGAR

Leticia Marques
Mendes Nanclares 

7º ano (Copa de 1974)

2º LUGAR

Matheus Neves
de Jesus O. Santos 
9º ano (Copa de 1938)

1º LUGAR

Guilherme Ferreira 
Nascimento Marques 

8º ano (Copa de 1954)

2º LUGAR


