
O ano de 2020 está acabando e 
vai deixar histórias que mere-
cem destaque, e o de 2021 já 
está à porta, esperando para 
dar seguimento a todas as 
nossas conquistas. 
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2020 - O ANO EM QUE 
O FUTURO CHEGOU!
Parece que foi ontem que fiz as aberturas das reuniões 
de pais contando que havia acabado de chegar de um 
congresso de tecnologia que aconteceu em SP, já 
buscando conhecer as novidades que fariam parte do 
ano de 2021. 
Nessa mesma ocasião, citei também a minha surpresa 
sobre não ter visto nada fora do nosso normal, pois não 
havia nenhum robô na recepção, nenhuma máquina 
do tempo ou qualquer situação parecida com a que 
estava imaginando encontrar. Mas voltei desse 
congresso refletindo sobre o que mais ouvimos durante 
os três dias de conferência: o futuro espera que a 
geração que hoje está na escola seja feita de pessoas 
cujo desenvolvimento de habilidades vá além da 
aplicação dos conteúdos pedagógicos. Isso significa 
formar indivíduos que estejam preparados 
emocionalmente para se reinventar, para reaprender, 
para se reestruturar diante de situações problemas. 
Além disso, que sejam autônomos, resilientes e que 
tenham vontade de aprender.
Acreditando em tudo isso, iniciamos nosso 
planejamento de 2020 com o objetivo de alcançar esse 
aluno. E por surpresa do destino, a pandemia chegou 
para intensificar tais aprendizados. Hoje podemos dizer 
que o futuro chegou e que todos nós sof remos até 
conseguirmos nos adaptar, porém evoluímos e 
conquistamos muitas importantes habilidades em 
todos os segmentos. Nossos alunos ganharam 
conhecimento, estão mais atentos, mais espertos, 
responsáveis, capazes e prontos para alcançar lugares 
antes não desbravados. E a escola, por sua vez, nunca 
mais será a mesma. Na verdade, ela será ainda mais 
atraente e conectada com as mudanças trazidas por 
um mundo em constantes transformações.
O ano de 2020 está acabando e vai deixar histórias que 
merecem destaque, e o de 2021 já está à porta, 
esperando para dar seguimento a todas as nossas 
conquistas. 
A Crescer PHD mudou, mas não só para acompanhar o 
mundo. Transformou-se para atender e acolher nossos 
alunos da melhor maneira possível, acreditando 
sempre no potencial de cada um. Esse é nosso DNA. 
Veja agora alguns destaques de 2020, o ano em que o 
futuro chegou!
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MOTIVAÇÃO 
 MESMO EM TEMPO
 DE PANDEMIA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Sabemos que a motivação dos 
alunos é fundamental para o 
aprendizado e que as aulas on-
-line exigem uma dinâmica de 
ensino diferente daquela usada 
nas aulas presenciais. 

Diante de tantos desafios, os 
professores criaram um ambien-
te leve e agradável para estimu-
lar o aprendizado e ajudar os 
alunos a entenderem a impor-
tância do conteúdo, favorecen-
do o aprendizado.

Nesse sentido, a didática se 
tornou mais visual e participati-
va e a tecnologia se apresentou 
como grande aliada dos profis-
sionais.  Recursos visuais, músi-
cas, desenhos, aulas expositivas, 
vídeos e atividades desafiadoras 
têm sido uma forma eficaz de 
motivar os alunos e de ajudá-los 
a sair da rotina.

Veja o exemplo do Miguel que, 
mesmo estando sem energia 
em casa, conseguiu, com o 
incentivo da família, finalizar 
sua atividade à luz de velas.
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APRENDIZAGEM 
ALÉM DO PRÓPRIO 
CONTEÚDO

EDUCAÇÃO INFANTIL

Antes da pandemia de coronaví-
rus, já fazíamos uso das metodo-
logias ativas de ensino que colo-
cam o aluno como protagonista 
do próprio aprendizado. 

Porém, diante desse novo cená-
rio, a Crescer PHD aproveitou o 
momento para incentivar os 
alunos a desenvolverem ainda 
mais a autonomia e a indepen-
dência com relação aos estudos.

Além do conteúdo das discipli-
nas, essas metodologias ajuda-
ram a aprimorar outras habilida-
des primordiais no mundo atual, 
como: concentração, interpreta-
ção, análise e resolução de pro-
blemas e o letramento emocio-
nal.

Acreditamos que ninguém sairá 
igual depois desse período. De 
algum modo todos estamos 
sendo tocados e convidados a 
pensar a vida cotidiana por 
outras perspectivas, e temos a 
certeza de que, diante o trabalho 
desenvolvido, nossos alunos 
sairão grandemente fortalecidos.



MOMENTOS DE 2020
ED. INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL



EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

FUNDAMENTAL I

As turmas do 2º ano desenvolve-
ram um projeto sobre as abelhas 
em parceria com a Prefeitura de 
Vitória. Na ocasião,  esteve co-
nosco, acompanhando o desen-
volvimento do projeto, a educa-
dora ambiental Osnéia Apareci-
da Péccoli da Silva.

Tivemos a oportunidade de estu-
dar sobre as abelhas e a sua im-
portância para o equilíbrio ecoló-
gico, principalmente porque elas 
são responsáveis pela reprodu-
ção das plantas, por meio do pro-
cesso de polinização. Esse pro-
cesso resulta em formação de 
bons frutos. 

Dentre as atividades desenvolvi-
das, destacamos a visita do edu-
cador ambiental Rogério Caldei-
ra durante a nossa aula on-line. 
Ele conversou com os alunos 
sobre a sua experiência com Me-
liponicultura, que é a criação de 
abelhas sem ferrão, e explicou os 
cuidados no trato com esses 
insetos. Além disso, também 
falou sobre a produção e a co-
mercialização de colmeias (ou 
parte delas) e destacou a impor-
tância do mel, do pólen, de resi-
nas, do própolis e de outros subs-
tratos. Ainda destacou a relevân-
cia de conservar a biodiversidade 
e de proteger as espécies contra 
a extinção. Foi uma aula incrível, 
com muitas aprendizagens e 
curiosidades sobre as diferentes 
espécies de abelhas existentes 
em nosso Estado.



REUTILIZAÇÃO 
DE RESÍDUOS

FUNDAMENTAL I

CONHECENDO O
PATRIMÔNIO
 CULTURAL

Motivados pelo aprendizado 
sobre a nossa responsabilidade 
quanto ao uso correto dos recur-
sos naturais, os alunos do Funda-
mental I usaram a criatividade 
para transformar e produzir obje-
tos a partir de reutilização de 
embalagens. Essa atividade des-
pertou habilidades fundamen-
tais para a formação de um cida-
dão consciente de suas ações 
com o mundo e responsável pelo 
lugar onde vive.

A arte, a arquitetura, a literatura 
e as tradições compõem a ex-
pressão cultural de um povo, seu 
patrimônio cultural.

As tradições orais, os saberes, as 
músicas, as danças e a forma de 
se alimentar fazem parte desse 
patrimônio como cultura imate-
rial de uma sociedade.

Em uma aula on-line, os alunos 
do 5º ano apresentaram alguns 
objetos que fazem parte do patri-
mônio cultural familiar afetivo. 

Estimular a preservação desses 
objetos ajuda a conservar a histó-
ria e a memória da família, como 
também possibilita entender as 
transformações ocorridas ao 
longo dos anos.



JORNAL JUBINHA

FUNDAMENTAL I

MAIS COR NA
PANDEMIA

Jujubinha foi o nome dado ao 
jornal totalmente produzido 
pelos nossos alunos do 4 º ano. 
Com uma linguagem adequada à 
faixa etária de nossos leitores, o 
Joca transformou a interação de 
nossos alunos com a leitura.

A partir da construção desse 
jornal, oferecemos atividades e 
conteúdos variados relacionados 
ao Brasil e ao mundo, além de 
curiosidades, esportes e muito 
mais. 

Tendo como base os estudos de-
senvolvidos sobre as baleias-ju-
barte, nossos alunos tiveram a 
oportunidade de ampliar os co-
nhecimentos da linguagem e da 
escrita enquanto elaboravam o 
jornal.

E o resultado não poderia ser 
outro: muito aprendizado e satis-
fação com o trabalho finalizado.

Trabalhando a ideia dos 5R’s da 
sustentabilidade, os alunos do 5º 
ano aprenderam sobre a técnica 
do Tie Dye e colocaram a mão na 
massa transformando uma 
camisa usada em uma linda nova 
peça.

Veja o resultado.



Esse ano iniciamos uma nova experi-
ência, adaptando as nossas atividades 
com o Jornal Joca, através da leitura  
no decorrer das edições e dos debates 
realizados , os alunos tiveram a oportu-
nidade ampliar a visão de mundo, de 
novas aprendizagens, aprimorando a 
linguagem e a escrita, conhecendo 
assuntos distintos e  contato com cul-
turas diversas. 
Nesse contexto nossos alunos foram 
além e produziram um novo jornal, 
criaram e adaptaram o “Jornal Jubi-
nha”. Eles elaboram a escrita do jornal 
com base nos estudos que foram 
desenvolvidos sobre as baleias jubar-
tes.

HAPINESS JAR

F2 E ENSINO MÉDIO

Hapiness Jar é um projeto criado 
na aula de Inglês para incentivar 
os alunos do 6º e 7º anos a prati-
carem a gratidão e a terem pen-
samentos positivos, mesmo em 
tempo de isolamento e pande-
mia.



DESTAQUES
SIMULADOS 
ENEM 2020 

F2 E ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE
GUILHERME THOMPSON SIMÕES

MIGUEL PISA MAGESKI
VICTORIA ROCHA LIMA LEMOS DIAS

ANNA JULIA  VIEIRA
THAÍS GOUVEIA VICHELO

ISABELA SALVADOR CALEGARI

2ª SÉRIE

HELENA GUACHALLA  DE ANDRADE
MARIA EDUARDA NEMER 
JULIA PAULINO ROCON

LUCAS ARAUJO BOUGUIGNON
CAMILLY VICTÓRIA  S. DE OLIVEIRA

3ª SÉRIE
MARIA LAURA VIEIRA PRATA
MILLENA JADEJISCHI KAIZER

GABRIELA FONSECA NASCIMENTO
VANESSA RODRIGUES PRADO
PAULA AMORIM RODRIGUES

CAROLINA FERNANDES TEIXEIRA DOS REIS
CATARINE FARIAS DE ALMEIDA GILLES

Os Simulados são uma solução 
indispensável à preparação para o 
Enem e uma ferramenta essencial 
para a gestão do desempenho es-
colar individual e coletivo devido 
ao seu imenso potencial pedagó-
gico. E tem como objetivo aproxi-
mar o estudante do Exame, fami-
liarizando-o com o momento da 
aplicação oficial, trabalhar os 
cinco eixos cognitivos do ENEM (I 
– Dominar linguagens; II – Com-
preender fenômenos; III – Enfren-
tar situações-problema; IV – Cons-
truir argumentação; V – Elaborar 
propostas) e estimular o conheci-
mento e a prática das 30 habilida-
des que estruturam cada uma das 
quatro áreas do conhecimento.

Vale destacar que os alunos das 
turmas das 1ª e 2ª séries realiza-
ram 5 de 6 simulados e os da 3ª 
série, 8 de 10 simulados. Também 
fizeram redações, cujos destaques 
foram:

ARTHUR SOUTO MORAES



PALESTRA SOBRE
COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS

F2 E ENSINO MÉDIO

RECEITAS CHEIAS 
DE HISTÓRIA 

O trabalho com as habilidades so-
cioemocionais é indispensável 
para a formação integral do aluno. 

Nesse sentido, a nossa escola pro-
porciona diversos momentos en-
volvendo um trabalho que vai 
além do cognitivo, a partir de pa-
lestras com temáticas que levam 
o estudante a lidar com os confli-
tos, desafios e medos e a desen-
volver habilidades que possibili-
tem uma convivência mais har-
moniosa consigo e com o outro. 

Uma boa comida fica ainda 
melhor quando acompanhada de 
uma boa conversa. E foi nesse 
clima de papo descontraído que 
os professores Tiago Garcia Alver-
naz, Manoel   Ferreira e Roberto 
Carlos de Souza introduziram as 
suas receitas favoritas cheias de 
história e levaram os alunos a em-
barcarem nessa aventura delicio-
sa. 







Os alunos da escola Crescer
 PHD são DESTAQUE! 

Mariana Queiroz e Lucas Bourguignon 
representaram, respectivamente, o Sudão e a 

Unidade Africana no 21°MINIONU. Eles receberam 
o certificado da PUC-MINAS. 

Das QUATRO VAGAS DISPONÍVEIS 
PARA O ESPÍRITO SANTO, 

DUAS SÃO DA CRESCER PHD.





Nas aulas Maker os alunos são estimulados a                     
desenvolver a criatividade realizando projetos com 
as próprias mãos enquanto utilizam tecnologias para          
potencializar as competências importantes para o 
século XXI, tais como: resolução de problemas,                 
criatividade, resiliência, protagonismo e empatia.



Nas aulas Maker os alunos são estimulados a                     
desenvolver a criatividade realizando projetos com 
as próprias mãos enquanto utilizam tecnologias para          
potencializar as competências importantes para o 
século XXI, tais como: resolução de problemas,                 
criatividade, resiliência, protagonismo e empatia.


