
Escolas se preocupam cada vez mais em oferecer aos alunos 
experiências de ensino fora da grade curricular tradicional
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Uma grade imutável, com gramáticas 
e tabuadas planejadas. Atividades 
extracurriculares que atendessem às 
expectativas de um modelo de mercado 
pré-estabelecido. Esse era o formato das 
instituições de ensino mais tradicionais 
até poucos anos atrás. Agora a escola 
passa a ser um espaço que prepara 
os alunos para viverem interagindo e 
agregando valor ao mundo com sua 
existência, indo além da aprendizagem 
curricular, se transformando e passando 
a ser um espaço de experimentação 
cognitiva e sócio emocional. Uma 
escola alinhada com as transformações 
sociais deve proporcionar um currículo 
diversificado que abranja diversas 
áreas do conhecimento e com foco na 
formação humana dos alunos.

Esse modelo renovador de educação 
vem ganhando cada vez mais espaço 
e as instituições têm se proposto cada 
vez mais a se adaptarem e exercer um 
papel transformador e inspirador na 
vida dos alunos. Nuricel Aguilera, CEO 
da instituição Alpha Lumen relembra 
que a escola deveria ter estado sempre 
comprometida com as distintas facetas 

da aprendizagem, tanto cognitiva 
quanto sócio emocional e cultural. “A 
demanda vem do próprio processo 
de aprendizagem. Não há como 
dissociar esses aspectos. Nossa escola 
trabalha com os preceitos da teoria 
da complexidade. Não vemos como 
possível um aprendizado cognitivo 
que não contemple o emocional e o 
social. Por isso nossos aprendizes têm 
constantemente oportunidades de 
conexão do teórico com o real, do sonho 
com a construção concreta.”. O Alpha 
oferece ensino bilíngue e de período 
integral propõe um modelo adaptativo 
de aprendizado, que trabalha as 
habilidades individuais dos estudantes, 
estimulando-os por meio de desafios 
e tarefas aplicáveis ao dia a dia, e 
coleciona bons resultados – com alunos 
aceitos nas melhores universidades do 
Brasil (USP, ITA) e do mundo (Harvard, 
Stanford, Princeton, MIT).

Dirce Gurgel Pessoa, pedagoga com 
especialização em supervisão escolar 
da Rede Educacional Alub explica que 
as próprias famílias têm procurado por 
instituições de ensino que ofereçam 

conteúdos que possam contribuir para 
a formação diferenciada do aluno, que 
vai além das matérias tradicionais. 
“Essas atividades, além de proporcionar 
a formação da bagagem cultural dos 
alunos, os preparam para além da vida 
escolar, incentivando o envolvimento 
das famílias na vida escolar dos 
discentes. Os pais, na maioria dos casos, 
têm uma jornada de trabalho que não 
os possibilita deslocar para levar seus 
filhos para atividades complementares. 
Acredito que a escola, analisando 
as mudanças e as necessidades 
da sociedade atual e sabendo da 
importância do desenvolvimento de 
atividades extracurriculares, que devem 
ir de encontro à ideia de que o papel 
das escolas não está restrito somente à 
construção do conhecimento teórico do 
aluno, mas, também, ao desenvolvimento 
de sua postura sociocultural.”, completa. 

Os diretores e professores já 
assimilaram há anos que a escola tem 
o dever de oferecer uma visão global de 
mundo para os estudantes. No Colégio 
Humboldt, por exemplo, é oferecido aos 
estudantes um ensino de encontro de 
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culturas. “A ideia é que o aluno saia daqui 
preparado para o mundo competitivo, 
com infinitas qualidades e se 
comunicando em quatro línguas: inglês, 
espanhol, português e alemão. Nosso 
currículo oferece inúmeros projetos 
para atingir esse propósito, incluindo 
diversas ações para preparação ao 
mercado de trabalho, viagens pelo Brasil 
e para o exterior, além de estratégias de 
sociabilidade dentro da escola.”, lista 
Erik Hörner, coordenador do Ensino 
Médio da instituição.

Neuza Ribeiro, coordenadora de 
Projetos Institucionais do Colégio Padre 
Eustáquio, de Belo Horizonte, também 
acredita que a escola é, atualmente, 
muito mais que um local para o ensino 
de um “currículo padrão”. A especialista 
afirma ainda que a educação precisa 
comprometer-se com o estudo e com 
a pesquisa. “A aprendizagem por meio 
da pesquisa coloca o aluno no papel 
de pesquisador e produtor de novos 
conhecimentos, oportunizando uma 
aprendizagem dotada de finalidade 
e significado. Ela proporciona, aos 
estudantes, novas possibilidades 
de conhecimento e aprendizado. Os 
alunos são educados para a autonomia 
e responsabilidade, sabendo analisar 
situações complexas com raciocínio 
lógico e reflexão crítica, com uma 
consciência permeada por valores éticos 
e humanísticos.”. 

A escola é um termômetro da 
sociedade. Sérgio Porfírio, diretor de 
ensino do Colégio Magnum Buritis conta 
que a instituição possui um currículo 

que valoriza as atitudes, os valores e a 
ética. “Formamos alunos que aprendem 
não só conteúdos, fórmulas e conceitos. 
Vidas, que fazem suas escolhas e as 
sustentam, possuindo potencial e 
competência para ingresso no mercado 
de trabalho. Tudo isso, embasado em 
ética e valor, o que é indispensável 
na formação dos alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Médio.”. Muito mais 
do que ensinar português, matemática, 
geografia e demais disciplinas, a escola 
vem se tornando um espaço que 
estimula o despertar de novos talentos e 
habilidades. Uma escola contextualizada 
com o seu tempo precisa ir além do 
ensino habitual. É preciso preparar o 
estudante para atingir resultados que 
vão além da conquista de uma boa 
oportunidade da universidade ou no 
mercado de trabalho. 

Música, dança, pintura, teatro, 
robótica, artes e esportes, as formas 
de estímulo são diversificadas. Por 
muito tempo, a educação formal ficou 
restrita ao conteúdo pedagógico, 
visando apenas o desenvolvimento de 
habilidades acadêmicas. Hoje, é cada vez 
maior o número de escolas que investem 
em atividades culturais, artísticas e 
esportivas que não necessariamente 
façam parte do currículo, mas que 
agregam criatividade, ludicidade e 
novas competências ao processo de 
aprendizagem. “Cada aluno tem seu 
ritmo, seus interesses e responde 
de forma diferente aos estímulos 
que recebe. Uma criança pode não 
ter intimidade com os números, por 

exemplo, mas se destacar no canto. E 
é fundamental que a escola perceba 
e incentive esse movimento”, explica 
Esther Cristina Pereira, psicopedagoga e 
diretora da Escola Atuação. 

Segundo o professor Marcos da Silva, 
diretor da Escola Barão do Rio Branco de 
Blumenau (SC), os estudantes precisam 
se relacionar bem com o mundo, precisa 
buscar uma visão empreendedora, 
construir valores e princípios que irão 
embasar toda a sua conduta. “Todas 
as ações desenvolvidas na escola 
oportunizam uma formação integral e 
mais humana, onde o estudante não se 
destaca somente em um aspecto. Além 
de sair da escola mais preparado para 
intercâmbios, vestibulares ou outros 
cursos, o estudante sai mais consciente 
de todas as opções que tem, seguro de 
que pode enfrentar desafios, envolvido 
com a comunidade e socialmente 
responsável.”, completa.

Alguns especialistas acreditam que 
a educação formal dentro das escolas 
ainda é a prioridade, mas algumas 
questões sociais acabam entrando na 
rotina escolar de forma direta. César 
Marconi, diretor pedagógico do Colégio 
Mary Ward explica que as novas 
tecnologias, por exemplo, permitiram 
uma aproximação mais rápida do 
contexto social para dentro da escola. 
“Através dos projetos pedagógicos que 
o Colégio propõe, dentro dos novos 
paradigmas educacionais, você acaba 
formando alunos para entenderem 
o mundo de forma mais crítica e 
consciente.”, finaliza.
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