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O Programa Connecting Classrooms promove o intercâmbio de oportunidades e desenvolvimento profissional para professores, por meio de um ambiente 
online (http://connectingclassrooms.britishcouncil.org). Essas escolas brasileiras estão tendo acesso a uma rede internacional de professores, recursos e 
materiais que os capacitam a trabalhar e desenvolver suas habilidades dentro de um contexto internacional, além de disseminarem boas práticas na 
escola, com as crianças e comunidade. 
Ao todo são oito grupos com temas diversificados, sendo eles: 
1- Cultura afro-brasileira (Personalidades da capoeira) � envolve 3 escolas: RJ e BA. 
2- Cultura afro-brasileira (Pesquisa sobre raça/etnicidade/cor, etc) � 7 escolas: PE, MG, BA, SC, SP, RJ e DF.  
3- Esportes (torcida organizada) � 4 escolas: PR, RJ, CE. 
4- Gravidez precoce x TIC � 3 escolas: RJ e DF. 
5- Delícias regionais (Receitas) � 3 escolas: DF, RS e GO. 
6- Conhecendo o outro local (Meio ambiente) � 2 escolas: SP e DF. 
7- Conhecendo a minha cidade (Cartões postais) � 5 escolas: PR, MG, RJ e DF. 
8- Capital (RJ-BsB) � 3 escolas.  
O objetivo do Connecting Classrooms com as 30 escolas do Escolas-Irmãs é oferecer aos alunos a possibilidade de se conectarem com jovens de outros 
países. Todas as escolas que foram divididas em grupos, de acordo com a afinidade do tema, já estão construindo projetos e trocando informações 
via e-mail. Essa mobilização envolve não só a escola e alunos como a comunidade. Os alunos irão se beneficiar do contato com alunos de escolas de 
outros países desenvolvendo projetos comuns, praticando outras línguas e desenvolvendo seus conhecimentos em tecnologias de informação, além de 
terem contato com culturas diversas e formas de viver. Os professores ganham experiência e trocam informações sobre diferentes metodologias 
educacionais, compartilhando as melhores práticas com parceiros nacionais e internacionais, e comparando suas práticas com os padrões de outros 
países. As escolas se conscientizam do seu papel junto à comunidade e reconhecem que o processo de ensino-aprendizagem e o bom desempenho de seus 
alunos vão além dos portões da escola. A comunidade e a família se beneficiam por se reconhecerem como parte de um contexto único, no qual seu 
papel na educação é tão relevante quanto o da escola, além de terem acesso aos mais diversos modelos de interações comunidade-escola. É um 
programa onde todos conectam saberes e disseminam conhecimento. Parabéns às escolas engajadas! 

Entrevista: Mônica Aparecida de Sousa Santos Trevisol 
Professora da Escola Municipal Jequitibá, Embu das Artes/SP 

 A Professora Mônica e o Professor Joseph, da Escola das Nações, Brasília/DF, desenvolvem o tema 
�Conhecendo o outro local (Meio ambiente)�, em atuação no Programa Connecting Classrooms.  
1- Qual o projeto desenvolvido? 
É um projeto que envolve crianças do Ensino Fundamental 01 das duas escolas. Mostramos um pouco da vegetação de 
Embu e Serra do Mar, que é a Mata Atlântica. E conhecemos um pouco de Brasília, do Cerrado. Já trocamos e-mails com 
textos  e idéias. Nosso próximo passo é trocar imagens.  
2- Vocês estão conseguindo interagir  com as escolas, alunos e professores? 
Sim e está sendo super interessante. Pedimos que os alunos imaginassem como é a outra cidade, a vegetação, o meio 
ambiente, o clima. São ao todo 60 crianças envolvidas no projeto. Agora vamos fazer um vídeo para comparar e mostrar às 
crianças e ver se era de fato como elas imaginavam. 
3- Qual resultado esperam alcançar? 
Um dos resultados eu já alcancei. Eles já tinham estudado vegetação e clima, mas não tinham feito associações. Agora eles já 
fazem idéia porque foram pesquisar, pois ficaram animados. É um estudo com prazer, com vontade, curiosidade.  
4- Quais as metas para 2011? 
Nós escolhemos Meio ambiente e Identidade Cultural. Aqui é uma cidade turística e as crianças têm contato com pessoas 
de outros países, mas não conhecem a realidade desses outros lugares. É interessante que a partir de agora elas já se 
sentem despertadas para pesquisar; são memórias faladas. Outro fator relevante é que a partir do Connecting Classrooms 
elas poderão, em 2011, conversar e trocar idéias com crianças de outros países. Está sendo uma rica experiência!  

 

  

O Programa Connecting Classrooms em parceria com o 
Escolas-Irmãs tem mobilizado desde outubro deste ano 30 
escolas de 10 estados e centenas de alunos em busca de 
descobertas, vivências, aprendizado e conhecimento.  
A atuação como professores �Embaixadores� já foi iniciada, 
coordenando projetos multidisplinares em suas escolas e, em 
2011, a idéia é a troca de idéias com escolas britânicas.    
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Parceiros 
 Biblioteca da  

Presidência da República  

 

Centro Gestor e Operacional do 

Sistema de Proteção da Amazônia 

 

Controladoria-Geral da União  

 

Diretoria de  

Tecnologia da Informação 

 

Imprensa Nacional  

 

Notícia Parceiros 

Estão abertas as inscrições da 3ª edição do Projeto Jovens Agentes pelo 
Direito à Educação, até 13 de dezembro de 2010. A iniciativa oferece 
formação para estudantes e ex-estudantes do ensino médio, tendo como 
foco questões sobre os caminhos para construção de uma educação 

pública e de qualidade. 
A formação, com duração de seis meses, inclui a discussão sobre os 

direitos educativos da juventude, as políticas públicas de educação e 
trabalho existentes, os diferentes percursos para dar continuidade a uma 

trajetória educacional e iniciar uma experiência profissional, e temas 
relacionados. 
O programa inclui também a participação e vivência dos jovens em 
campanhas, debates e encontros sobre educação, juventude e trabalho. 

Para participar é necessário ter entre 16 e 20 anos e ser aluno ou ex-
aluno de escolas públicas da zona leste da cidade de São Paulo. 
Os participantes receberão bolsa auxilio para custos e despesas com 
passagem e alimentação. 
 

Mais informações: 
Telefone: (11) 3151-2333   
E-mail: jade2011@acaoeducativa.org 

   

Agenda  Opinião 

Nosso endereço mudou, anote o novo: 

Multidisciplinaridade, colaboração, diversidade e 
interculturalidade.... talvez estas sejam as palavras que 
melhor caracterizariam os grupos de trabalho formados a 
partir do Programa Connecting Classrooms (CC) do Conselho 
Britânico.  
O Connecting Classrooms destina-se a promover o 
desenvolvimento de projetos colaborativos internacionais e 
multidisciplinares entre escolas do Reino Unido e escolas de 
diversas partes do mundo. O Instituto Crescer é a instituição 
responsável pelo apoio, gerenciamento e implementação do 
Programa no Brasil.    
Temos nesta primeira fase de projeto um total de 8 grupos e 
30 professores �Embaixadores� atuando nas seguintes 
temáticas:  Cultura afro-brasileira;  Esportes (Torcidas 
Organizadas); Gravidez Precoce/Contracepção x TIC; 
Receitas regionais; Meio ambiente (Clima); Minha Cidade 
(Cartões postais) e Vida nas Capitais (RJ-BSB). 
Os projetos têm envolvido diversos docentes, variadas 
disciplinas e a utilização de TICs em sala de aula. Alguns 
�Embaixadores� já iniciaram o seu trabalho de divulgação do 
Programa CC junto a comunidade escolar. Outros, relataram 
o envolvimento e a motivação intrínseca dos alunos.  
Exemplos de atividades de projeto conduzidas pelos 
professores incluem a condução de pesquisas, a produção, o 
envio e a análise de materiais diversos, o desenvolvimento de 
discussões temáticas e a divulgação dos resultados/insumos 
dos trabalhos à comunidade escolar, vídeos, fotos, painéis, 
cartazes e blogs são alguns dos (sub)produtos destas 
iniciativas. 
Espera-se que os projetos levem à uma maior compreensão e 
conscientização dos temas abordados, à reflexão sobre os 
conteúdos trabalhados, ao conhecimento de outras realidades 
e ao respeito as diferenças. 
Pretendemos para o ano de 2011 uma maior interação entre 
os professores brasileiros e uma extensiva troca de 
experiências destes com os docentes das escolas britânicas. Os 
projetos internacionais abordarão temas como 
Identidade/Diversidade Cultural, Artes, Esportes e Meio-
Ambiente. 

Debora Noemi Inouye 
Mestre em Engenharia de Mídias para a Educação 
(Programa Erasmus Mundus), bacharel em Sistemas de 
Informação � UNESP- Bauru e consultora do Instituto 
Crescer para a Cidadania. 

Futuros Embaixadores 
 

As escolas-irmãs que tiverem interesse em 
adquirir o Selo Postal* personalizado do 

Programa devem entrar em conato 
conosco por e-mail: 

 
 

escolasirmas@planalto.gov.br 
 
 

* Os selos são exclusivos para correspondência entre estudantes e 
professores de Escolas-Irmãs.  

AÇÃO EDUCATIVA SELECIONA PARA PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO 

 
Não perca tempo! 
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