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“Quando comecei a PlayPen kindergarten não imaginava que
ali estava nascendo uma ‘grande’ escola.”
Guida Machado, idealizadora e fundadora da Escola Cidade Jardim/PlayPen

Já se passaram 30 anos desde aquele tempo em que foi preciso morar no mesmo lugar em que o sonho
começava a ganhar forma. No princípio, somente crianças pequenas e a audácia de ensiná-las em inglês. Os anos
transcorreram, os pequenos cresceram e a confiança em continuar fazendo um bom trabalho amadureceu junto.
Hoje são 580 alunos, 140 funcionários.
A escola que conhecemos com esse jeito “PlayPen” de ser é um pouco das ideias e dos sonhos de sua
mentora e de cada aluno, de sua família, de cada professor, de cada funcionário, dos que passaram por aqui.
Certamente, se pudéssemos juntar todas essas pessoas e, com elas, começássemos a conversar, descobriríamos
o quanto existe delas em nós e, ainda, poderíamos projetar o quanto existirá de nós, um dia, em outras pessoas
que aqui aportarão para trabalhar, estudar...
São projetos, aulas, descobertas, planos, um acervo e tanto espalhado por todos os cantos da escola,
departamentos, segmentos. Coragem, determinação, persistência e crença no potencial de aprendizagem da
criança e do adulto são algumas das virtudes intrínsecas à Escola Cidade Jardim/PlayPen.
São 30 anos que contam histórias de decisões de vanguarda e de escolhas pedagógicas comprometidas com
uma aprendizagem verdadeira, intensa, sem pressa de chegar, mas que certamente sempre chegará.
Por conta dessa data especial, foi desenvolvido o Projeto Educação para o Mundo: 30 Anos da Escola Cidade
Jardim/PlayPen, uma oportunidade única para o registro da história da Escola Cidade Jardim/PlayPen e para
conferir, a cada acontecimento vivido e a cada reflexão feita, a importância que realmente devem ter.
Muitos contribuíram para a viabilização deste livro. Agradecemos a participação dedicada e amorosa de
todos. Certamente esse material não deu conta de reverenciar a contribuição de todas as pessoas que ajudaram a
colocar a escola onde ela está hoje, e por isso já pedimos desculpas.
Guida Machado e equipe Escola Cidade Jardim/PlayPen

When I started PlayPen kindergarten , I didn´t imagine that a
‘great’ school was about to emerge.”
Guida Machado, founder- Escola Cidade Jardim/ Play Pen

It´s been 30 years since the time when it was necessary to live in the same place where the dream began to take shape. In
the beginning, only small children and the audacity to teach them in English. Years have gone by, the little ones have grown
and the confidence to keep up the good work has also matured. Today, there are 580 students, 140 co-workers.
The school known by its “Play Pen” uniqueness is a bit of the ideas and dreams of its mentor as well as of every student,
family, teacher, and associate who´s been through here. If we could gather them up for a chat, we would certainly discover
how much of them remains with us and be able to infer how much of us will someday be in all who may yet join us at work
and study.
Projects, classes, discoveries, plans, quite an ensemble scattered through every corner of the school, department, or
division. Courage, determination, persistence, and belief in the child´s and the adult´s potential for learning are some of
the virtues intrinsic to Escola Cidade Jardim/ Play Pen.
30 years that tell stories of cutting-edge decisions and pedagogical choices committed to a meaningful, intense,
unhurried way of learning that will always reach its mark.
Due to this special date, we present the Educate for the World Project: 30 years of Escola Cidade Jardim/ Play Pen, a
singular opportunity to register, reflect, and evaluate.
Many have partaken in the unfolding of this book. We thank the loving, dedicated participation of all. Without a doubt,
this material may not have encompassed the contribution of every individual engaged in helping the school reach its
current standing. And for that, we apologize.
Guida Machado and Escola Cidade Jardim/PlayPen staff
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Collective work

There were 30 life story interviews, with the objective of building the record for PlayPen’s 30
year path. Students, parents, teachers and employees from different times volunteered to go
back in time and search their memories. They were invited to share and reflect on what they
selected as memories for various reasons. In order to complement this great colective memory
exercise, “Museu da Pessoa” also searched for other sources like documents, articles, drawings
and pictures among other things. Over the last few months, the research, interviews and talks
went on smoothly, afterall, one of the best things this school can do is to build things together.
It was no accident that the pedagogical approach where the institution found its maturity was
“socio-constructivism”; where people learn to build their own way towards knowledge, both
individually and as a group.
However, beyond the world of ideas and pedagogy, the aspect of building is a very
important part of the institutions’s history. Over the years, Escola Cidade Jardim/PlayPen,
has always grappled with issues related to space, how to occupy it, the need to expand and
renovate it. So much so, that to find these omnipresent themes in the interviews and the
inspiration to use them as metaphor for structuring this publication, was almost a natural
consequence. Thus, the spaces are used to organize chapters “The little house”, “The big
house” and “The building”, where every bit of testimonial is crossed-referenced by time.
“Masters of the work” contains short biographies of all the people who were interviewed for
the book. Finally, the supplementary book “The pillar of support” gives a brief overview of
bilingual education, the base for Escola Cidade Jardim/PlayPen’s work.
The reader can start with short biographies, or even the supplementary book. You can
also open the book in the first chapter and follow the timeline. Regardless the order, we hope
that reading is as enjoyable for you as it was for us to listen to all of it.

Uma construção coletiva

Foram 30 entrevistas de história de vida com o objetivo de construir o registro sobre
a trajetória dos 30 anos da Escola Cidade Jardim/PlayPen. Alunos, pais, professores
e funcionários de todos os tempos se dispuseram a vasculhar os rincões de suas
memórias. Foram convidados a refletir e compartilhar o significado daquilo que,
pelos mais variados motivos, selecionaram como lembrança. Para complementar esse
grande exercício coletivo de memória, o Museu da Pessoa também buscou outros tipos
de fonte, como documentos, reportagens, desenhos, fotos, entre outros. Ao longo dos
meses de trabalho, a pesquisa, os workshops, as entrevistas e as conversas fluíram de
vento em popa – afinal, uma das melhores coisas que essa escola sabe fazer é construir
junto. Não à toa, a linha pedagógica na qual a instituição encontrou sua maturidade é a
do socioconstrutivismo, no qual as pessoas devem aprender a construir seus próprios
caminhos para o conhecimento, em um processo individual e em grupo.
Mas, para além do mundo das ideias e da pedagogia, a questão da construção habita,
de forma bastante concreta, a história da instituição. Ao longo dos anos, a Escola Cidade
Jardim/PlayPen sempre esteve às voltas com questões atinentes ao espaço, à forma de
ocupá-lo, à necessidade de ampliá-lo e reformá-lo. Tanto é que, ao encontrar esses temas
onipresentes nas entrevistas, a inspiração de usá-los como metáfora para estruturar esta
publicação foi uma consequência quase que natural. Assim, os espaços organizam os
capítulos “A casinha”, “O casarão” e “O prédio”, que, a cada trecho de depoimento, são
cruzados pelo tempo. Em “Os mestres da obra”, encontram-se pequenas biografias de
todas as pessoas que deram depoimento para o livro. Por fim, o caderno complementar
“O pilar de sustentação” visa dar um breve panorama sobre educação bilíngue, alicerce
do trabalho da Escola Cidade Jardim/PlayPen.
O leitor pode começar pelas pequenas biografias, ou mesmo pelo caderno
complementar. Também pode abrir o livro no primeiro capítulo e seguir a toada do
tempo. Da forma que for, esperamos que a leitura seja tão saborosa quanto nos foi toda
essa escuta.
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A
casinha
escola, morada e um só quintal
de 1981 a 1986

Quando observado numa escala histórica, ou seja, a passos largos, o projeto da Escola Cidade Jardim/PlayPen
encontra certa paridade ainda na tenra infância de Guida, a fundadora da escola. Ela, que cresceu numa casa
que na prática era um kindergarten, acabou por montar um Kindergarten que na prática se tornou sua casa.
E, entre esses dois períodos, ainda teve a fase em que estudou e morou em colégio interno. Essa mistura
entre casa e escola, que de alguma maneira sempre permeou a vida dela, esteve presente de forma concreta
nos primeiros anos da Escola Cidade Jardim/PlayPen. Contado pelas pessoas que construíram o alicerce
dessa história, este capítulo nos leva de volta ao dia a dia da casinha que funcionava como escola. Casinha
onde moravam Guida e seus filhos. Onde se escutava cantar de manhã o galo da Marinalva, que também
trabalhava e morava lá. Onde todo mundo, literalmente, se sentia em casa. E, aos poucos, o empirismo e
a intuição, típicos de uma produção caseira, foram tomando corpo, encontrando forma. A primeira delas
foi a montessoriana, que, apesar de ter sido substituída no meio do caminho, lá no começo ajudou muito a
estruturar o que iria se tornar no futuro uma grande escola, a Cidade Jardim/PlayPen.
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Crianças no play, 1982. Children at the play, 1982

The little house

- School , residence and a single backyard from 1981 to 1986

Looking at the big picture, from a historical point of view, Escola Cidade Jardim/PlayPen’s project finds certain parity at
an early stage of Guida’s childhood. She grew up in a house that was practically a kindergarten and ended up building a
Kindergarten that was also her home. Between these two periods, there was also the time when she studied and lived
in a boarding school. This mixture between home and school, which was somehow, always a part of her life, was in fact
present in the early years of Escola Cidade Jardim/PlayPen. Told by the people who built the foundation for this story,
the chapter takes us back to the everyday life of the little house, which functioned as a school; the little house where
Guida lived with her children. It was a place where you could hear Marinalva’s rooster crow early in the morning; she also
lived and worked there. It was a place where everybody literally felt at home. And gradually, empiricism and perception,
which are typical in a home production, started shaping the school. First it was the Montessori method, which, despite
being replaced halfway, helped organize in the beginning, what would become a great school in the future, the “Escola
Cidade Jardim/PlayPen”.
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Jardim de infância

Revista Pais &Filhos
Inspirado pelas rupturas, desconstruções
e ideias da Revolução Cultural de 1968,
o empresário da imprensa e televisão
brasileira Adolpho Bloch lançou a revista
Pais&Filhos em setembro do mesmo
ano. Adolpho encontrou espaço para
inovar e publicar pensando em um grupo
específico de leitores . A Pais&Filhos
produz um conteúdo direcionado às
famílias. Entretanto, a revista trabalha
educação não apenas na ótica familiar,
mas também nas outras esferas que
fazem parte da formação de uma
criança, incluindo a escola e o papel de
professores/educadores.

Acho que a minha mãe tinha um kindergarten na casa
dela! Éramos 11 irmãos e ela contratava uma babá para cada
dupla, às vezes para três. E as nossas babás faziam tudo muito
determinado pela minha mãe: a hora de levantar, de tomar café,
ir para escola, voltar, fazer lição... Minha mãe era extremamente
organizada, presente e com uma certa rigidez, eu diria.
Lembro que a minha mãe tinha muita bronca porque eu
sempre comprava a revista Pais&Filhos. Falava: “Você quer
me ensinar a educar os filhos?” Desde 12, 13 anos, eu queria saber como é que educava criança, queria ser
professora. Eu tinha uma paixão por criança. Isso sempre foi assim! A minha irmã mais velha, a Julieta, tinha
três meninos, uma escadinha, e eu gostava de colocá-los para dormir, de dar banho neles. Eu era uma babá
para esses meus sobrinhos.
Com 15 anos, pedi para o meu pai fazer uma escola na fazenda dele. Queria passar umas férias inteiras
trabalhando com criança. Eu e uma amiga minha fomos na casa dos colonos e falamos: “Vai começar uma
escola, podem mandar as crianças.” Então, a nossa sala de aula tinha 27 alunos, de dois a 12 anos, todo
mundo junto na mesma sala. E a gente cantava com eles, ensinava alguns deles a ler. Numas únicas férias,
nós fizemos isso. Com a cartilha Eu me Chamo Lili, a mesma com que fui alfabetizada. Lembro dela inteira:
“Eu me chamo Lili.” E cada dia a gente aprendia uma página. “Eu comi muito doce. Você gosta de doce? Eu
gosto muito de doce.” Lembro da capa da cartilha. Então, com aqueles que já podiam começar a aprender,
a gente trabalhava o alfabeto. Quer dizer, tinha um agrupamento vertical – que, na época, eu nem sabia o
que era, mas a Maria Montessori fez exatamente isso:
Cartilha Lili
agrupou crianças e trabalhou com as dificuldades
O Livro de Lili, escrito por Anita Fonseca, marcou um
de cada uma individualmente. E a gente não tinha
período em que a alfabetização se integrava, mais
nenhum estudo, fizemos uma coisa muito empírica.
visivelmente, à leitura. Como representante de uma
Lembro que, quando acabaram as férias, eu fiquei
nova forma de produção de materiais didáticos, o livro
apaixonada! A gente ia voltar para o Rio para estudar
estrutura-se no Método Global de Alfabetização. A
e a escola da fazenda ia acabar. Eu sempre quis ser
proposta do Método Global ou Analítico é fazer com que
professora, sempre quis !
a criança entenda que ler é descobrir o que está escrito,
objetiva que a leitura seja iniciada pelo “todo” para que
depois a criança compreenda as partes que o compõem .
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Guida Machado, fundadora e instituidora da Escola Cidade Jardim/
PlayPen, que abriu suas portas no início de 1981.

Kindergarten
I think my mom had a kindergarten in her house! We were 11 siblings and
she hired a nanny for each pair, sometimes for three of us. Our nannies did
everything as it was strongly determined by our mother: time to get up, have
breakfast, go to school, come back home and do homework... My mom was
extremely well organized, present with a certain degree of strictness, I would say.
I remember that my mom had a grudge because I’d always buy Pais e Filhos
magazine. She’d say: “Are you trying to teach me how to raise my kids?” Ever
since I was 12 or 13 years old, I wanted to know how to educate children, I wanted
to be a teacher. I had a passion for children and this has always been so! My older
sister, Julieta, had 3 boys who were close in age, and I liked putting them to sleep
and bathing them. I was a nanny to my nephews.
When I was 15, I asked my father to build me a school his farm. I wanted to
spend my whole vacation working with children. A friend of mine and I went to
the settlers’ house and said: “We’re starting a school, you can send your kids.” So
our class had 27 students aged from two to 12, all in the same classroom where
we sang and taught some of them how to read. Over the course of one vacation
period we did all this. With a spelling book called Eu me Chamo Lili, the same
one with which I learned to read and write and still remember entirely: “My
name is Lili.” Every day we would learn a page. “I ate too much candy. Do you like
candy? I like candy very much.” I even remember the book’s cover. So, we started
working on the alphabet with those who were ready to start learning it. I mean,
there was some sort of vertical grouping – which at the time I knew nothing
about, but that’s exactly what Maria Montessori did, right? She grouped children
and worked on their specific challenges individually. And we had no formal
training, it was all very empirical. I remember that when our vacation was over I
was in love with all of that! I was going back to Rio to study and the school on the
farm would be shut down. I’ve always wanted to be a teacher, always!
Guida Machado, founder of Escola Cidade Jardim/PlayPen, which opened its doors in the
beginning of 1981.

Pais & Filhos – magazine for the
modern day family
Inspired by the rupture, deconstruction
and ideas brought on by the Cultural
Revolution of 1968, the Brazilian
media entrepreneur Adolpho Bloch
comissioned a large market survey to
find out the desires of the Brazilian
readers of the time. With the results
at hand, he launched Pais & Filhos
Magazine in September of the same
year. The publication, which still exists
to this day, focuses on the issue of
education within the scope of the
family, as well as the other aspects of a
child’s upbringing, including the school
and the role of the teachers/educators.

Cartilha da Lili
Lili’s literacy book, written by Anita
Fonseca, was oficially implemented
by many Brazilian states in the 1940’s.
It marked a period when literacy was
visibly more integrated with reading.
Representing a new form of production
of didactic materials, the book’s
structure is based on the Global Method
or Analytical Literacy, which consists
in making the student understand that
reading is discovering what is written.
The goal is that reading starts from a
global perspective and from that point,
the child will later understand the parts
that make it up.

Crianças em atividades lúdicas, s.d. Children doing leisure activities, n.d.
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Milkshake, Beatles, twist and love
A minha mãe sempre nos mandava estudar no exterior quando a gente tinha uns 16, 17 anos. Sempre
nos mandou viajar muito. Isso herdei dela. Lembro quando a minha irmã Lenora voltou de Miami. Eu tinha
12 anos e fiquei completamente apaixonada por inglês, queria aprender a falar. Ficava com ela o tempo
todo. Ela também morava no Rio, estudando; eu me lembro da gente andando e ela falando milkshake,
hamburger... E eu ficava louca para aprender todas as palavras com ela. Quando eu tinha 15 anos, fui a 17
países com outra irmã, a Lulena. Fomos com a escola e a diretora. Por coincidência, nessa viagem, encontrei
com os Rolling Stones no aeroporto em Londres. Eles não eram tão famosos. E eu falei: “O que é que vocês
fazem?” E um deles olhou para mim e falou: “We play in a band.”
Lembro que até cheguei a ter inglês na escola, mas o meu inglês eu aprendi mesmo foi com os Beatles.
Eu adorava os Beatles! Ficava ouvindo, com 10, 11, 12 anos... Então eu acho que foi a música que me
ensinou inglês. Quando eu tinha uns cinco, seis anos, meus irmãos escutavam Elvis Presley. Eu ficava
louca para repetir o que eles cantavam.
Guida Machado

Milkshake, Beatles,
twist and love
My mother would always send us abroad to study when
we reached about 16 or 17 years of age. She always had us
travel a lot and I got that from her. I remember when my
sister Lenora came back from Miami, I was 12 and became
obsessed with learning how to speak English. I spent my
whole time with her as she also lived in Rio where she
studied; I remember us walking and her saying milkshake,
hamburger... I was so eager to learn all the words from
her. When I was 15, I visited 17 countries with my sister
Lulena. It was a school trip and the principal went as well.
Coincidently, I ran into the Rolling Stones at the airport
in London; they weren’t so famous yet. I asked: “What is
it that you do?” One of them looked at me and said: “We
play in a band.”
I remember that I actually had English classes in
school but I really learned English from listening to the
Beatles. I loved the Beatles! I used to listen t them when
I was 10, 11, 12 years old... So I think it was music that has
taught me English. When I was about five, six years old,
my brothers listened to Elvis Presley. I loved trying to
repeat what he was singing.
Guida Machado
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Uma casa, duas
línguas
Bilinguismo
No âmbito do indivíduo, bilinguismo pode significar a
capacidade de uma pessoa se expressar em duas línguas,
seja com o mesmo grau de fluência ou não. Segundo
estudos atuais, é mais fácil e efetivo o aprendizado
de uma língua quanto mais cedo a criança começar a
aprendê-la. Saiba mais sobre a história do bilinguismo e a
educação bilíngue a partir da página 170.

Era uma situação muito diferente, porque
na minha casa o meu pai falava inglês com
a minha irmã, que nasceu nos EUA, e com
a minha mãe. Quando ele tentava falar
inglês comigo ou com meu irmão, nós não
gostávamos. E ele falava em português. Enfim,
eram as duas línguas o tempo todo. Dizem
que a primeira coisa que eu falei foi: “Olha a
moon.” É possível mesmo...
Com 11 anos, eu fiz uma viagem para
a Flórida com minha mãe e meu irmão e
percebi que já entendia muita coisa. Quando
meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. E
aos 12 ou 13 anos, fui com meu irmão para
a Califórnia, para ficar com meu pai durante
as férias. A gente foi para uma escola lá, de
Ensino Fundamental. Quando isso aconteceu,
eu era totalmente fluente já, também graças ao
rock’n’roll. Eu ouço até hoje metal, Kiss, isso
nunca morre.
Marcus Machado Perrenoud foi contador de histórias e
professor de Teatro na Escola Cidade Jardim/ PlayPen
e, atualmente, é Assistente da Gestora de Talentos do
Currículo em Inglês.

Bilinguismo
In the scope of the individual, bilingualism can mean
a person’s ability to express him or herself in two
languages with the same degree of fluency or not.
According to recent studies, the sooner a child begins
to learn a language the easier and more effective it
becomes. To learn more about bilingualism and bilingual
education see page 170.

One house, two languages
It was a very unusual situation because in my house, my father spoke English with my sister, who was born in the
US, as well as with my mother. My brother and I didn’t like it when he tried speaking English with us, so he spoke with
us in Portuguese. Therefore, it was both languages the whole time. They say the first thing I said was: “Olha a moon.”
That’s very possible...
When I was 11, I took a trip to Florida with my mother and my brother and realized that I already understood a
lot of the language. My parents got divorced when I was 9. And when I was 12 or 13 years old my brother and I went
to California to stay with our dad during vacation. We went to school there and I was already completely fluent in
English thanks in part, to rock’n’roll. Still to this day, I listen to metal, Kiss, that never goes away.
Marcus Machado Perrenoud was the school’s storyteller and Theather’s teacher. Nowadays, he is the Assistant in English Curriculum.
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O big bang
Chegando em São Paulo, no começo de 1971, meu ex-marido foi
trabalhar na Graded. O Marcão, que é o meu mais velho, nasceu em
novembro. Fiquei mãe 100% do tempo até ele ter uns cinco anos e
o Daniel, uns três. Ficávamos muito com os americanos da Escola
Graduada. E eles queriam aula de Português. Pensei: “Pronto, é a
minha chance de ser professora!” E esses meus alunos estrangeiros
começaram a se queixar para mim: “Onde nós levamos as crianças
é difícil de entender as professoras. Para os meus filhos, não tem
problema, mas eu não consigo me comunicar em português...”
Comecei a pensar: “Poxa, tem um nicho aqui que ninguém faz.” E aí,
quando meus filhos chegavam em casa com os amigos, meu marido
falava em inglês com eles. Eu via que as crianças começavam a repetir
muito tranquilamente o que os meus filhos falavam, sem vergonha,
sem sotaque. Acho que foi juntando isso com a necessidade de uma
escola de Educação Infantil falando em inglês que me fez ter a ideia...
E enquanto eu estava casada, em várias férias, eu fui com meu marido
e as crianças visitar meu sogro, na Califórnia. Via que lá as crianças
iam para a escola das oito e meia às três da tarde. Achava isso perfeito
para as mães trabalharem. Não tinha isso no Brasil.
Em julho de 1980, comecei a pensar: “Vai ser a chance de ter
a minha escola de Educação Infantil.” Eu estava procurando um
espaço. E sempre passava em frente à casa onde até hoje é a escola.
Fui conversar com o proprietário e ele falou: “Mas quem vai ser
responsável pelo negócio?” Falei: “Eu.” E ele falou: “Mas quantos
anos você tem?” Porque eu era muito magrinha, de rabo de cavalo,
parecia uma menina, né?!
Guida Machado

The big bang
When we arrived in São Paulo in the beginning of 1971, my husband went to work at Graded. My older son Marcão was
born in November and I became a fulltime mom until he was about five and Daniel about three. We spent a lot of time
with the Americans from Graded and they wanted Portuguese lessons. I thought, “Great, here’s my chance to become
a teacher!” Soon my foreign students started complaining to me: “It’s very hard to understand the teachers at our kids’
school. It’s not a problem for the kids, but we can’t communicate in Portuguese...” I wondered: “Well, there’s a niche
here that no one is working on.” Then when my kids came home with their friends, my husband would speak in English
with them. I noticed that the children would start to repeat what my sons said without being embarrassed and without
an accent. I think it was this, plus the need for an Elementary School where English was spoken that gave me the idea...
And while I was married, we spent many vacations visiting my father-in-law in California. I saw that kids there went
to school from eight thirty ‘til three in the afternoon and I thought this was perfect for working moms. There wasn’t
anything like it in Brazil.
In July of 1980, I started thinking: “This is my chance to start my Preschool.” I was looking for a place and always
passed by the house located where the school is to this day. I went to talk to the owner and he said: “And who will be
responsible for the business?” I said: “Me” and he said: “But how old are you?” because I was very skinny and wore a pony
tail I looked like a young girl, you know?!
Guida Machado
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Fachada do primeiro prédio da escola, 1985
The school’s facede first house, 1985

Forma e conteúdo
Eu falava muito desse projeto com a Mirian Miranda,
uma grande amiga que depois foi trabalhar comigo.
Ela era professora alfabetizadora de Português.
Lembro até hoje a escolha do nome. Estava fazendo
o jantar para os meus filhos, conversando com a
Mirian e a gente falou alguns nomes... E eu falei: “Ah,
PlayPen”, que é aquele cercadinho. “Vai ser um lugar
onde a criança estará protegida.” E coloquei o nome
em inglês justamente para as pessoas saberem que
significava um espaço para criança brincar, em inglês.
E aí coloquei só uma faixa: “Aqui futura Kindergarten
PlayPen.”
Na verdade, também fui eu que criei o primeiro
logotipo. Na época, eu não tinha diretor de arte,
não. Então, era um círculo e um retângulo. Como
os primeiros brinquedos de criança, que têm essas
formas... Aí no segundo logotipo é que eu contratei
o diretor de arte da DPZ Roberto Cipolla, que já era
expert. Aí ele desenhou camiseta, agendas, mas isso
talvez tenha sido uns oito ou nove anos depois.
Eu sabia o que precisava mais ou menos
para uma escola, fui atrás de alguém para fazer a
contabilidade e eu cuidei da outra parte burocrática,
da documentação na delegacia de ensino etc. Fui
fazendo tudo sozinha, fui aprendendo com a
necessidade. Não tinha dinheiro, porque foi bem no
momento da separação do pai dos meus filhos, em
janeiro de 1981.
Guida Machado

Form and content
I didn’t want to tell my husband my whole idea
because he would see it as my independence. I had
already asked for a divorce but he didn’t want it. I
only talked about it with Mirian Miranda, a great
friend who later went to work with me. She was
a Portuguese literacy teacher. I still remember
choosing the name. I was cooking dinner for my
kids and talking with Mirian, we were calling out
names and I said: “Well, PlayPen”, which is that little
fenced area. “It’ll be a place where the child will be
protected.” I chose the name in English to let people
know that it would be a place where children would
play in English. And I just put up a sign: “Coming
here soon Kindergarten PlayPen.”
I actually created the first logo because at that
time I didn’t have an art director. Back then, it was
a circle and a rectangle, just like a child’s first toys
which had those forms... Then for the second logo I
hired Roberto Cipolla, art director at DPZ, who was
already an expert. He then designed shirts, diaries,
but that was maybe eight or nine years later.
I sort of knew what was needed to start a
school so I went after someone to take care of
the accounting while I took care of the other
bureaucratic issues like the papers at the Education
Department, etc. I did it all by myself, learning
as I went. I didn’t have any money, because this
happened right at the time of my divorce to my sons’
father in January 1981.
Guida Machado

19

Mudança radical
Um pouco antes de a escola começar a funcionar, em fevereiro, decidi mudar para lá. Peguei meus filhos e
contratei uma Kombi para fazer a nossa mudança. Levei o mínimo. Era colchão e roupa... Eu fiquei morando
dentro da casa principal. Na verdade, à noite eu botava o colchão no chão do meu escritório. Durante quatro
anos, ali foi a minha casa! E meus filhos dormiam num dos quartos da edícula, que era exatamente atrás. No
outro quarto da edícula, moravam a Marinalva, que veio de Minas para me ajudar, e a filhinha dela, Angélica.
A gente almoçava junto com os alunos que ficavam o dia inteiro e jantava na mesma mesa da escola. Aos fins
de semana, em que a escola estava vazia, os amigos dos meus filhos iam para lá e brincavam dentro das salas
de aula, porque a nossa casa era a escola.
O primeiro ano meu foi muito apertado, muito apertado! Na época, eu tinha muitas joias que meus
pais tinham me dado. Levei todas na Caixa Econômica, ali na Rua Augusta, onde você penhorava, e comprei
o mínimo de material. Eu tinha uma motocicleta que, no fim daquele ano, teve que ser vendida para pagar
décimo terceiro. O aluguel, fui pagando com as aulas de Português que eu dava à noite. Mas no segundo ano
parei com as aulas, porque daí já era muito trabalho, muito, muito! E a escola já se sustentava. A última aula
que eu dava acabava dez e meia da noite. Voltava, dormia e, no outro dia, era eu quem fazia a perua, né? Ia
buscar os alunos na Liberdade, tinha muito japonês!
Guida Machado

Radical change
Right before the school opened, I decided to move there.
I got my kids and hired a Kombi to move our things. I took
the bare minimum, mattresses and clothes... I was living
in the main house; in fact, at night I’d set the mattress on
my office’s floor. That was my home for the next four years!
My kids slept in one of the rooms of the second house in
the back and in the other room lived Marinalva, who came
from Minas to help me, and her little daughter Angelica.
We’d have lunch with the students who stayed all day in
school and had dinner at the same school table. During the
weekends, when the school was empty, my sons’ friends
went there and they played inside the classrooms because
the school was our home.
My first year was difficult, very difficult! At the time,
I had a lot of jewelry that my parents had given me. I
took all of it to Caixa Econômica, on Rua Augusta, where
you’d pawn jewelry and bought a minimum quantity of
materials for the school. I owned a motorcycle, which
at the end of that year, had to be sold so I could pay the
employees’ thirteenth salary and rent was paid with the
money I made teaching Portuguese at night. During the
second year, I stopped with the night classes because I
already had a lot of work, a whole lot of work! And the
school was already paying itself. The last class I taught
ended at ten thirty at night, I then went back home, slept
and next morning it was me who drove the school van
right? I went to get the students in Liberdade, there were
a lot of Japanese students!
Guida Machado
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Acima, momento do lanche do primeiro Halloween, 1981. Abaixo, turma
de Educação Infantil das professoras Lorna e Sueli, 1987
Above, snack time during the first Halloween, 1981. Below, the teachers’
Lorna and Sueli Kindergarten group, 1987

Comemoração do aniversário da Anna Livia Arida na escola, s.d.
The birthday celebration of Anna Livia Arida at the school, n.d.

De corpo presente
A Guida era presente. Estava todos os dias na escola. E a sala dela era ao lado
das nossas salas. Então, obviamente, você não ia ter a falta de educação de bater
na porta da Guida por qualquer coisa, mas, se você tinha de fato um problema,
podia bater na porta dela e falar: “Guida, estou com um problema.” Você podia
chegar. E eu me lembro de ter ido na sala dela “ene” vezes conversar sobre
coisas. O fato dela estar lá e receber os alunos fazia dela uma pessoa muito
próxima. Não era aquela diretora distante. Era uma pessoa superacessível,
presente em todos os eventos da escola, todos os dias. Ela era uma figura muito
forte, que participava das nossas questões. O que era legal.
Anna Livia Arida estudou na escola de 1986 a 1994. Cursou lá toda a Preeschool e o Fundamental I.

Always Present
Guida was very present. She was at the school everyday
and her office was right next to our classrooms. Obviously
you wouldn’t go to her without a good reason, but if you
really had a problem, you could knock on her door and say:
“Guida, I have a problem.” You could go there. I remember
going to her office many times to talk about things. The
fact that she was there to tend to the students made
her very close. She wasn’t a “distant, unapproachable”
principal. She was very accessible, present in all of the
school’s events, everyday. She was a very strong person
who took part in our issues, which was cool.
Anna Livia Arida, lawyer and former student at Escola Cidade Jardim/
PlayPen, from 1986 to 1994. She currently works with human rights.
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O meu sonho era
conhecer a casa da
Marinalva! Ela morava
na escola. Lembro
que uma vez dei uma
espiadinha quando
abriram a porta. A
Marinalva era legal ,
mas não era boazinha.
Tipo, “criancinha,
nhé, nhé”...
America Cavaliere entrou em 1990 na escola e estudou desde o Toddlers
até o Fundamental II.

Da roça para o mundo
Sabe, eu sou muito assim, decidida. Então, quando eu quero alguma coisa que está ao meu alcance, eu corro
atrás. Eu não queria aquela vida de trabalhar no mangue, na roça. Saí da minha cidade em Minas, que era bem
pequenininha, fui para Governador Valadares e depois para São Paulo.
Quando ganhei a minha filha, fui morar com a tia Marlene, em Governador. Ela trabalhava na casa da
mãe da Guida. De vez em quando, eu ia lá para passear. E um dia essa minha tia falou para mãe da Guida:
“A Marinalva falou que precisa trabalhar. A senhora sabe de alguém que está precisando?” Aí ela lembrou
da Guida: “Sei de uma pessoa maravilhosa. Mas só se ela quiser ir embora, porque essa minha filha mora
em São Paulo.” Falei: “Se não puder ir com a Angélica, minha filha, não vou.” Tempos depois, o motorista
da mãe dela chegou na casa da minha tia e falou que a Guida tinha aceitado eu ir com a Angélica. Eu estava
trabalhando de diarista. Nunca senti uma alegria tão grande. Nem pensei se ia dar certo, se não ia. E o
motorista disse: “Você não quer arrumar as suas malas e amanhã você já embarca?”
Marinalva Machado da Silva trabalha na escola desde sua formação, em 1981. Começou como ajudante de serviços gerais e hoje é inspetora
escolar do Ensino Fundamental I e II.
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Professora Vick Hall, Marinalva, Professora Marybeth e Guida (em pé), no aniversário de quatro anos da
Angélica, filha da Marinalva, ao centro da mesa, 1981. Teacher Vick, Marinalva, teacher Marybeth and Guida
(standing) during Angelica’s (at center of the table to the left), Marinalva’s daughter, fourth birthday, 1981

My dream was to
visit Marinalva’s
home! She used to
live in the school . I
remember one time
someone opened
the door and I was
glancing, trying
to look inside.
Marinalva was
so nice, but she
wasn’t soft, like she
wouldn’t go: “Hey Kid,
nhé nhé nhé”…
America Cavaliere joined the school in 1990 and was there
from Toddlers until Grade II.

From the countryside
to the world
You know, I’m a very decided person and when I want
something that’s within my reach, I go after it. I didn’t
want that life working in the mangrove, the country. I
left my hometown in Minas, which was very tiny, went to
Governador Valadares and after that, to São Paulo.
When I had my daughter, I went to live with my aunt
Marlene, in Governador Valadares. She worked in Guida’s
mom’s house and every now and then I’d go there. One
day my aunt asked Guida’s mom: “Marinalva needs work,
do you know anyone who has work for her?” And she
thought of Guida: “I know of someone that’s wonderful,
but only if your niece wants to go away, because it’s my
daughter and she lives in São Paulo.” I said: “If I can’t
take my daughter Angélica, I won’t go.” A while later her
mom’s driver showed up at my aunt’s house and said
that Guida had agreed to me going with Angélica. I was
working freelance and had never been happier. I didn’t
even think if it was going to work out or not. The driver
said: “Don’t you want to pack your things? You’re going
tomorrow!”
Marinalva Machado da Silva has been at Escola Cidade Jardim/
PlayPen since it’s inception. She started out as general services aid and
is currently school inspector of Elementary and Middle School.
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Escola, casa ou coração de mãe?
Minha nenê já tinha dois anos. Veio com travesseirinho debaixo do braço, o dedo na boca, uma boneca.
E eu com a mala. Foi uma coisa bem assim. É que a Guida tinha pressa. Começou a escola em fevereiro e
precisava de uma pessoa. Ela só tinha uma cozinheira, a Julita, que estava fazendo tudo, então tinha pressa
de uma pessoa que pudesse vir para ajudar a outra. De manhã, eu levantava e cuidava do Marcão e do Daniel.
Botava eles para tomar banho bem cedo. Dava café. Os dois iam para a escola, o Pueri Domus, e eu voltava,
arrumava a Angélica para descer e ir para a salinha. Ela estudava na PlayPen. Eu ficava olhando, estudar era
a coisa que eu mais queria, e não consegui. E via minha filha fazendo. Era uma emoção tão grande. A minha
filha nunca tinha ouvido uma palavra em inglês e pegou muito rápido.
E por ali eu ficava. Fazia o lanche, ajudava a receber as crianças – eram três salas. Se precisasse trocar a
fralda dos alunos, eu trocava. Se a professora precisasse de alguém para levar uma criança ao banheiro, eu
corria lá. Varria o pátio, a calçada, não podia ter uma folhinha na calçada. Estava sempre impecável. Esse
era o nosso dia a dia. Quando era meio-dia, nós colocávamos os alunos no fusquinha amarelo da Guida,
íamos deixar alguns em casa e buscar outros. Ela de motorista e eu de acompanhante. A gente trabalhava o
dia inteiro. Então, levantava, cada um estendia a sua cama, fechava a porta do quarto e descia. E a gente só
voltava para dormir. Mas era tudo coisinha que só cabia a cama. E ali dentro, naquele espaço, nós ficamos uns
cinco anos, por aí.
Marinalva Machado da Silva

School, home or mother’s
heart?

Primeira comemoração de Halloween. Professora Célia,
Angélica e Maria Fernanda, 1981. First Halloween’s
celebration. Teacher Célia, Angélica and Maria
Fernanda, 1981

My baby was two years old. She came with a little pillow under her
arms, a thumb in her mouth and a doll, and I came with a suitcase. It
was just like that because Guida was pressed for time. She had started
the school in February and she needed someone to help her. She only
had a cook, Julita, who was doing everything so she was in a hurry to
find someone to help her. In the morning I woke up and took care of
Marcão and Daniel. I had them take a bath very early and gave them
breakfast. The two would go to school at Pueri Domus and I’d go
back to get Angélica ready to go to class. She studied at PlayPen. I just
looked on; going to school was the thing I wanted the most but didn’t
get a chance, and now, I saw my daughter there. To me that was very
touching. My daughter had never heard a single word in English but
she picked it up very quickly.
And that’s where I stayed. I made the snack, was there to greet
the kids – there were three classrooms. If there was a diaper to be
changed, I’d do it, if a teacher needed someone to take a child to the
restroom, I ran there. I swept the patio, the sidewalk, there couldn’t
be a single leaf on the sidewalk. It was always impeccable. That was
our day-to-day routine. At noon we’d put the students in Guida’s
little yellow VW Beetle, drop them off at home and pick up others.
She was the driver and I’d accompany her. We worked all day long.
We’d wake up, each of us would make up our own bed, close the
bedroom’s door, go downstairs and we’d only go back up to sleep. It
was so tiny that only the bed fit and that’s the space we stayed in for
about five years.
Marinalva Machado da Silva
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Tudo ao mesmo
tempo agora
Eu nunca fui aluno da PlayPen, porque no
primeiro ano eu tinha nove anos e lá só tinha alunos
até seis anos. Foi difícil, foi bem difícil. Saímos
de casa, no Brooklin, minha mãe comigo e meu
irmão. Foi separação, casa nova e escola, vida nova,
tudo junto. Minha mãe resolveu abrir uma escola
e, naquele momento, não percebi a importância
disso. Eu ia tentando me adaptar. Na verdade a gente
tinha o nosso próprio espaço ali, mas era difícil,
porque a casa era uma escola durante o dia e nos
fins de semana aquela região era muito isolada. Às
vezes à noite a gente ia para o playground que ficava
lá atrás. E ficava naquele terreno enorme – enorme
para uma criança, né? – no meio do nada, como se
você estivesse no meio do mato à noite, entendeu?
Enfim, Morumbi, Cidade Jardim nos anos 80, e eu
lembro que a gente tinha muita vontade de morar
em outro lugar. Habitar um lar que fosse só lar e
que não fosse também outra coisa. Às vezes os
alunos chegavam na escola e eu estava lá andando de
bicicleta. Então eu conhecia os alunos, os familiares.

All at the same time
now
I was never a student at PlayPen because in its first
year I was already nine years old and the school was for
kids six and under. They were hard times, very hard. My
brother and I left our Brooklin home in São Paulo with
our mother. It was the divorce, a new home, the school, a
new life all together. My mother decided to start a school
and at the time, I didn’t see the importance of it. I tried to
adapt. In reality, we had our own space there but it was
hard because the house was a school during the day and
on the weekends that area was very isolated. Sometimes
at night we’d go to the playground located in the back
of the house. And we stayed in that huge lot – huge for
a child, right? – in the middle of the lot, as if we were in
the middle of nowhere at night, you know? It was the
80’s in Morumbi and Cidade Jardim and I remember
that we really wanted to live somewhere else. To live
in a place that was a home and not something else as
well. Sometimes the kids would arrive at school and I’d
be riding my bicycle, so I knew the students and their
families.
Marcus Machado Perrenoud

Marcus Machado Perrenoud

Easy rider

Easy rider
Uma vez minha mãe recebeu uma visita durante
uma semana. Aí obviamente o nosso quarto foi
cedido a essa pessoa, e eu e meu irmão ficamos
hospedados numa sala de aula. Só que, às sete
da manhã, a gente tinha que sair. Nossas camas
improvisadas eram tiradas daquela sala e a gente
passava o período da manhã durante a semana
fazendo alguma coisa, mas não podia ficar na
sala. Essa semana me marcou muito, porque é
estranho você pensar que tem uma casa, só que
momentaneamente você não tem um quarto, tem
um lugar em que você pode dormir, só que você tem
que sair e não pode voltar até às sete da noite.

My mom once had a guest for a week, and naturally,
our bedroom was used by her guest. So my brother and
I stayed in one of the classrooms during that time. The
only thing was that at seven in the morning we had to
leave the room. Our makeshift beds were removed and
we spent the mornings doing things, but whatever it was,
it couldn’t be done in the room. I remember that week a
lot because it was strange to think that we had a home,
but during that moment, we didn’t have a room. We had
a space we could sleep in but had to leave in the morning
and couldn’t return to until seven at night.
Marcus Machado Perrenoud

Marcus Machado Perrenoud
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Um processo natural

Pérsio Arida e Anna Livia, sua primogênita, na festa
junina de escola, s.d.
Pérsio Arida and Anna Livia, his first daughter, at the
school’s junina party, n.d.

Método Montessoriano
Maria Montessori, nascida em 1870, em
Chiaravalle, na Itália, criou um método
ou pedagogia de aprendizagem que
propunha o desenvolvimento da criança
estruturado nos seguintes princípios:
atividade, individualidade e liberdade. A
pedagogia montessoriana oferece uma
ampla visão da educação como uma
ajuda à vida. Foi criada para auxiliar as
crianças no desenvolvimento individual
durante a trajetória da infância à vida
adulta. Maria introduzia o seu método
como uma ajuda ao desenvolvimento
infantil e não um sistema de educação
ou desenvolvimento cognitivo. A
pedagogia montessoriana defende o
conceito de que a criança é capaz de
formar o seu próprio conhecimento.

Eu não lembro de ter um choque de chegar lá e todo mundo
falando inglês comigo. Comecei a aprender as palavras em inglês.
Acho que isso foi tranquilo, não sei como. Tinha, por exemplo,
uma cartolina com a foto da fruta e o nome escrito em inglês.
Essa coisa do aprendizado foi meio por imagens.
Eu lembro de vários livrinhos que eu li, pequenininha. Tem
um que era do Snoopy. Chamava Love is. Aí tinha várias fotinhos
dizendo: o amor é “walking hand in hand”. Acho que comecei
a ser alfabetizada em inglês antes do que em português. Tinha
também as músicas em inglês. A gente cantava, e eu não lembro
como a professora fazia isso, mas a gente entendia o que estava
cantando. E aí para o português, eu não lembro exatamente
como foi a transição, mas não foi traumática. Lembro o dia em
que meu pai foi me pegar na escola, três e pouco da tarde. A
gente estava andando e eu consegui ler uma placa para ele. Ele
ficou chocadíssimo! Foi uma coisa assim: de repente eu me dei
conta de que conseguia juntar aquelas sílabas e entender, e eu
estava lendo. Não foi um processo sofrido, acho que foi um
processo muito gostoso.
Era meio período e, pelo que me lembro, até os seis anos
era tudo em inglês. Quando eu entrei na primeira série, não sei
se foi no pré ou na primeira, a gente tinha aulas de Português
de manhã e, à tarde, duas horas de Inglês todos os dias. Então a
gente almoçava na escola, tinha um período depois do almoço de
brincadeiras e depois mais aula.
A escola era como se fossem dois pedaços. Era como se fosse
uma casa térrea, comprida, tinha várias salas de aula. Acho que
era pré, primeira, segunda, terceira e quarta série e era também
onde tinha a parte administrativa e o refeitório. E tinha um
segundo pedaço, onde eram as classes do infantil. Era a mesma
entrada, você saía à direita e tinha a parte do infantil. E para trás
tinha um quintal supergrande, com brinquedos, trepa-trepa,
quadra de esportes. Tinha uma árvore com um banco em volta.
Anna Livia Arida

Presença marcante
Eu lembro muito da Marinalva. Ela não era a cozinheira. Ela era a Marinalva. Era uma entidade. Muito
presente, não só na hora das refeições. Ela estava sempre circulando por ali, acompanhava um pouco
as histórias dos alunos. Virou também uma referência da escola. Tinha uma coisa muito aberta, muito
próxima. E a gente ia lá e falava: “Marinalva, não gostei da comida.” E debatia com ela como é que iam ser
as refeições. Todo mundo comia sempre a mesma coisa, que era o lanche da escola. Também é democrático,
acho bacana. E saudável: tinha suco, bolinho. A gente não ficava se entupindo de porcaria.
Anna Livia Arida
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Montessorian Method
Born in 1870, in Chiaravalle, Italy, Maria Montessori
created a method or pedagogy of learning which
proposed a child’s development based on three
principles: activity, individuality and liberty. The
Montessorian method works with the concept that
the teacher should position himself as a guide who
helps the student learn by himself. The school is
defined as a space where the child has the autonomy
to act and deal with his own responsibility. The
pedagogy presents the idea that the child builds
his/her knowledge by means of perception, so the
classroom needs to have the maximum amount
of resources possible. One of the Montessorian
method’s fundamental elements is vertical
grouping, where the child is grouped according
to experience, interest, level of development,
knowledge, competence and not necessarily by a
specific age. Vertical grouping favors the achievement
of independence through the group experience. The
Montessorian method also encourages self-discipline,
self-knowledge and enthusiasm torwards learning.

A natural process
I don’t remember being shocked by going there and having everyone speak English with me. I started to learn the
words in English and that was pretty smooth; I don’t know how. There was, for example, a piece of paperboard with a
picture of a fruit and the name written in English. It was sort of like learning through pictures.
I remember many little books I read when I was small. There was a Snoopy book called Love is. There were
these pictures where it said: love is “walking hand in hand”. I think I started to read and write in English before I
did in Portuguese. There were also the songs in English. We’d sing them and I don’t know how the teacher did it,
but somehow, we understood what we were singing. And then onto Portuguese, I don’t remember exactly how
the transition went, but it wasn’t traumatic. I remember one day, my father went to pick me up around three in the
afternoon. We were walking and I read a sign for him. He was shocked! It was like: I suddenly realized that I could put
those syllables together and understand what I was reading. It wasn’t an arduous process, I think it was very pleasurable.
It was for half a day and from what I remember, until we were six years old it was all in English. When I went to first
grade, I don’t know if it was “Pré” or first grade; we had Portuguese classes in the morning and in the afternoon, two
hours of English everyday. So we had lunch in school, had recess after lunch and more classes after that.
It was as if the school had two parts. It was like a long, single story home with many rooms. I think it was
kindergarten, first, second, third and fourth grades and also where the administration and cafeteria were. Then there
was the second part where the preschool classrooms were. It was the same entrance, but you went to the right and
that’s where preschool was. And out in the back there was a big backyard with toys and a sports court . There was a tree
with a bench around it.
Anna Livia Arida

Strong presence
I remember Marinalva very well. She wasn’t the cook. She was Marinalva, an entity; very present and not only during
the meals. She was always around and followed the students’ stories. She also became a school reference. There was
this thing about her being very open and close. We’d go there and say: “Marinalva, I didn’t like the food.” And we’d
discuss how the meals were going to be. Everybody always ate the same school snack. It was also democratic, which I
think was cool. And healthy: there was juice, cake; we wouldn’t pig out on junk food.
Anna Livia Arida
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Home Recipe

Receita caseira
No começo, era só o prédio principal da frente,
onde tem a secretaria. Era uma casa adaptada
para uma escola. Mas era supergostoso, tinha um
playground grandão no fundo. Aí, o maternal era só
bagunça. Depois é que começou a ficar sério. Depois
que foi para o pré, para o primeiro, que ficou com
cara de escola mesmo. Que tinha professor mesmo,
matéria, boletim. Eu me sentia superbem lá.
A Escola Cidade Jardim/PlayPen facilitou
minha vida em relação ao inglês, além dos meus pais
serem professores e falarem bem. Então inglês para
mim é supernormal, até hoje é. Tranquilo.
Nossa! Lembro do mingau de abacate da
Marinalva. Do sanduíche de geleia, das frutas.
Lembro de todos esses negocinhos. Do potinho
de plástico em que vinha o mingau. Não gostava
dele e ia na cozinha pedir para a Marinalva fazer
um sanduichinho escondido para mim. Depois de
muito tempo fizeram refeitório e acabou a mamata.
Peguei todas as fases da Escola Cidade Jardim/
PlayPen. Acho que fui o primeiro aluno da escola.
A Natasha e eu fomos os dois primeiros, e a minha
turma foi abrindo até a sexta série. Aí não fizeram a
sétima. E, na sétima, eu com mais três alunos fomos
para o Oswald. Depois fizeram mais séries. Mas a
gente ficou até a hora que não tinha mais como ficar.
Daniel Castilho Caracik, formado em Hotelaria, integrou a
primeira turma da Escola Cidade Jardim/PlayPen e estudou lá até
a antiga sexta série, última turma que a Escola Cidade Jardim/
PlayPen oferecia na época.
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In the beginning it was only the main building in
the front where the office is. It was a house adapted to
function as a school but it was very cozy and there was a
huge playground in the back. Preschool was all about fun
and games but after that, it started to get serious. When
we went to “Pré” and Grade One, that’s when it started
feeling like a school. We had a “real” teacher, subjects and
grades. I felt really good there.
Escola Cidade Jardim/PlayPen made my life a lot
easier with regards to English, besides the fact that my
parents were teachers and also spoke it well. To this day,
speaking English is very straightforward and easy for me.
No problems.
I remember Marinalva’s avocado porridge. The
jelly sandwich, the fruits. I remember all these little
things. The little plastic cup that the porridge came in. I
didn’t like it so I used to sneak into the kitchen and ask
Marinalva to make me a small sandwich. After a while
they built a cafeteria and I couldn’t get away with that
anymore.
I went through all the phases at Escola Cidade Jardim/
PlayPen . I think I was the first student there. Natasha
and I were the first two and our class was moving up and
graduating all the way to sixth grade. And then they didn’t
start a seventh grade. When we graduated to seventh,
I went with three other students to Oswald. Later they
started offering more grades, but at the time, we stayed all
the way until we just couldn’t anymore.
Daniel Castilho Caracik, graduated in Hospitality. He was part of the
first class at Escola Cidade Jardim/PlayPen and studied there until the
“old” Grade Six, the last grade offered at the time.

Desfile de fantasias, uma das atividades do Halloween, 1986
Costumes parade, one of the Halloween activities, 1986

Sharon, professora do Toddlers; Sylvia Cramer, professora de Educação Infantil; Julita, cozinheira. Abaixo: Vick Hall, professora de
Educação Infantil; Guida Machado, diretora; Mirian Miranda, professora, alfabetizadora; e Marinalva Machado da Silva, auxiliar de
serviços gerais, 1981. Sharon, toddler’s teacher; Sylvia Cramer, kindergarten’s teacher; Julita, cooker. Bellow: Vick Hall, kindergarten’s
teacher; Guida Machado, director; Mirian Miranda, alphabetization teacher; and Marinalva Machado da Silva, general services assistant, 1981

Pedras
fundamentais
A alma daquela escola, além da minha mãe, é
a Marinalva. Ela está lá desde o início, é o cerne
indispensável daquela instituição. É uma pessoa que
deixa muito claro para todo mundo que está em volta
quais são os limites que têm que ser respeitados. Então,
eu vejo que ela foi e é muito importante, porque é
uma pessoa que vê o que é possível e se coloca para os
outros com muita clareza.
Quem mais trabalhava lá? Teve uma professora
americana chamada Victoria, a Vick, uma profissional
fantástica! Além dela ter todo o currículo profissional
e obviamente toda uma formação, ela tinha presença.
Era uma mulher muito bonita e, também tinha um
lado artístico. Na casa da minha mãe, até hoje tem
um quadro dela. Também era uma pessoa que tinha
um humor muito bom, alto astral. Sei que ela foi “A”
profissional crucial no início da escola e eu também
lembro, isso é importante dizer, que a minha mãe
sempre deixou claro que ela fez um grande esforço para
manter essa profissional lá. Ela até brincava que a Vick
ganhava melhor do que ela. Eu não duvido nem um
pouco disso. Então, eu acho que as pessoas que abrem
o próprio negócio têm que pensar nisso também.
Marcus Machado Perrenoud

Cornerstones
That school’s soul, other than my mother, is
Marinalva. She’s been there since the beginning
and is the institution’s indispensible core. She’s a
person who makes it very clear to everyone which
limits must be respected. So I see that she was
and still is very important because she sees what’s
possible and makes her point to others in a very
clear manner.
Who else worked there? There was this teacher
Victoria, “Vick”, a fantastic professional! Besides
her professional curriculum and credentials, she
had presence. She was a very beautiful woman and
had an artistic side. There’s a painting of hers in my
mother’s house to this day. She also had a sense
of humor and was very upbeat. I know that she
was “THE” crucial professional in the beginning
and I also remember, it’s important to say, that my
mother always made it clear that she did everything
she could to keep Vick onboard. She even joked
that Vick made more than she did and I don’t doubt
at all, that was the case. So I think that people who
open their own business must think about that too.
Marcus Machado Perrenoud

29

Um negócio 100% prazeroso
Nunca pensei em escola como business! Comecei como uma coisa prazerosa, que era reunir as crianças,
falar em inglês 100% do tempo e que elas saíssem da escola com seis, sete anos falando inglês. Tinha Saint
Paul, Chapel, Graded, mas elas não tinham Educação Infantil nessa época, quando a nossa escola começou.
Então eu recebi todos esses alunos em potencial para as escolas estrangeiras. Inclusive as diretoras e as
professoras dessas escolas traziam os filhos delas. Comecei o ano com 13 alunos e terminei com 34.
O único critério para receber aluno era que estivesse andando. Só isso. A gente trabalhou muito com
inclusão! Eu tinha alunos com vários tipos de limitação. Eu tinha uma aluna que só rastejava. E nenhuma
escola queria receber, a Karen. A mãe se emocionava cada vez que falava. E a Karen nunca foi problema! O
único momento em que nós a colocávamos no colo era para levá-la da sala de aula para o playground.
Mas para escolher professora tinha critério. Tinha que falar inglês completamente bem! E tinha que
trabalhar na área de educação. Contratei três professoras americanas, duas da Graded, que saíram de lá para
trabalhar comigo, e uma de outra escola de Educação Infantil. A Vick foi a primeira pessoa que eu contratei.
Depois a Marybeth e a Maxine. Tinha a Mirian, minha amiga, que ficou encarregada da alfabetização em
português, e duas funcionárias: uma cuidava da cozinha e do lanche, e a outra da limpeza. E eu fazia todo o
resto! Nós éramos, contando comigo,
seis. Então eu era secretária, fazia
banco, atendia pais... Uma professora
trabalhava meio período, as outras
duas em período integral. Tínhamos
crianças que vinham de manhã,
I never thought of a school as a business! It started as a pleasurable
crianças que vinham à tarde e crianças
thing, which was to bring children together, speak English 100% of the
que vinham em período integral. No
time and have them leave the school when they reached the age of six
outro ano, nós já contratamos mais
or seven, speaking English. There were Saint Paul, Chapel, Graded but
professores, e fomos crescendo...
they didn’t have Preschool at the time when we started our school.
Dessa estrutura de meia dúzia, no
So I had all these potential students to the international schools. Even
terceiro ano talvez já tivesse uns 30
the principals and teachers of these other schools brought their own
funcionários.
children to us. I started the year with 13 students and ended with 34.

A 100% pleasurable
business

Guida Machado

The only criteria to accept a student was that he/she was old
enough to walk. That’s it. We also worked a lot with inclusion! I had
students with all sorts of limitations. I had a student named Karen, who
could only crawl and no other school would take her in. Her mother
would get emotional everytime she talked about it. And Karen was
never a problem! The only time we picked her up was when we took
her from the classroom to the playground.
To select teachers, we had criteria. They had to speak English
very well and also, to have worked in the field. I hired three American
teachers, two from Graded, who left there to come work with me and
one from another preschool. Vick was the first person I hired. After her,
Marybeth and Maxine. There was Mirian , my friend, who was in charge
of literacy in Portuguese, and two other employees: one was in charge
of the kitchen and snacks, and the other, cleaning. I did everything else!
There were six of us altogether, including me. So I was secretary, went to
the bank, met with parents... One teacher was part-time, the other two
full-time. We had students who came in the morning, others who came
in the afternoon and some that were there all day. The following year we
hired more teachers and started to grow... From the beginning with half
a dozen people, we went to about 30 employees in our third year.
Guida Machado
Tessa Cabral Schwartz entrou na Escola Cidade Jardim/PlayPen no segundo ano do Ensino
Fundamental I, em 2005, e atualmente cursa o nono ano
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Tessa Cabral Schwartz joined the school at second grade on 2005 and nowadays she studies at
nineth grade

Marinalva on
the agenda
Anna Livia would show me where
the kitchen was and introuce me to
Marinalva many times, just to be sure
that I knew her. She was very important
in Anna Livia’s life. Marinalva was an
important subject matter.
Livia had an intense socialization in
school. You could see it at the parties.
She really enjoyed being there. There
were the talks with Guida, with the
teacher. The teachers were very
important there. Then there were the
evaluations, rich feedback from the
school about each child.
Pérsio Arida, economist, father of Anna Livia, a
former student at Escola Cidade Jardim/PlayPen.

Alunos no play, na primeira casa da escola, 1982
Students at the play in the school’s first house, 1982

Marinalva em pauta
A Anna Livia me mostrava onde era a cozinha, ela me apresentou várias vezes a Marinalva, para ter certeza
de que eu a conhecia. Ela era uma figura de extraordinária importância na vida da Anna Livia. A Marinalva
era um assunto.
A Livia tinha uma socialização muito intensa na escola. Você via nas festas. Ela claramente tinha
enorme prazer em estar ali. E tinha as conversas com a Guida, com a professora. A professora tinha muita
importância ali na escola. Tinha as avaliações, tinha um feedback rico da escola sobre a criança.
Pérsio Arida, economista, pai de Anna Livia, ex-aluna da Escola Cidade Jardim/PlayPen.
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Escola Montessoriana
de Chicago
O Seton Montessori Institute
(Meca-Seton), em Illinois,
Chicago, foi fundado em
1970 por Celma Pinho Perry.
Celma, que é brasileira,
descobriu os estudos de
educação na Europa e fundou
em São Paulo sua primeira
escola infantil, a Escola
Experimental, em 1956.
Em 1964, Celma conheceu
a American Montessori
Society (AMS) nos Estados
Unidos e, no ano seguinte,
montou sua primeira escola
infantil experimental (Lab
School), também nos
Estados Unidos, numa
pequena sala que cresceu
e se enraizou em Chicago.
Cinco anos depois, Celma
fundou o Instituto Seton,
que se dedica a preparar
educadores em diversos
programas credenciados ao
Montessori Accreditation
Council for Teachers
Education (Macte). Esses
programas são embasados na
metodologia montessoriana,
principalmente na área
da Educação Infantil – de
toodlers (de zero a três
anos) e pré-escola (de três a
seis anos) –, e oferecem às
crianças diversas atividades
para que elas desenvolvam
suas habilidades em diversas
áreas do conhecimento,
tanto no que se refere à
matemática, leitura e escrita,
quanto ao que se refere ao
desenvolvimento sensorial
e motor. Com essa prática,
o Instituto Seton formou
centenas de alunos de
diversas partes dos Estados
Unidos e do mundo, além de
oferecer cursos preparatórios
no exterior, no Brasil, Canadá,
Chile, França, Lituânia e
Eslovênia.
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Raízes do Brasil
Em matéria de educação, a escolha é muito difícil. Quer dizer, como eu
tive sorte de ser educado em boas escolas, sei que errar na educação é um
erro mortal. Pensei assim: se puder ter acesso à língua inglesa é melhor. Mas,
ao mesmo tempo que o mundo é globalizado, é preciso ter raízes firmes,
e as raízes são locais. Eu falei: “Quero dar uma cultura brasileira.” Então,
precisava ser uma escola que tivesse inglês, mas quis manter a brasilidade
e evitar o risco de olhar o seu país com os olhos estrangeiros. Eu não me
lembro de quem me falou da PlayPen. Tinha inglês, era uma escola brasileira,
pequena, montessoriana, que trazia a questão da ordem. Tinha um lugar certo
de colocar o brinquedo, quando terminava você guardava as coisas. Tinha
uma coisa de estruturação do mundo que me parecia que caía bem com a
Anna Livia. Enfim, um conjunto de características que me pareceram boas,
e tinha o elemento de risco: a escola estava começando. Não era uma escola
testada. Mas eu lembro que conversei com a Guida, e meu feeling era de que a
PlayPen ia bem.
Pérsio Arida

Comemoração de um ano de lançamento da pedra fundamental da PlayPen, 1981
The first anniversary celebration of PlayPen´s cornerstone, 1981

O bolo crescendo
Fazer uma festa porque a PlayPen fez um ano? Não tinha condição, porque
estava começando. Eu só lembro que a gente tirou a foto e tudo eu fazia
um bolinho. Um ano, dois anos, tinha sempre um bolinho... A escola foi
crescendo. Tinha três salas no começo. Depois tinha a casa do lado, que era a
imobiliária e a Guida alugou. Lá tinha acho que umas cinco salas. Está certo
que, quando alugamos, nós estávamos precisando só de duas. E a gente ficou
usando só essas. Depois usamos mais uma. Foi para seis salas no total... E
assim foi crescendo, aumentando.
Marinalva Machado da Silva

Brazil’s roots
As far as education goes, choosing is very hard. I mean, since I have been fortunate to attend good schools I know that
making a mistake as far as education goes is a fatal error. This is how I thought: it’s better if you’re able to have access
to the English language but while the world is globalized, it’s important to have solid roots and roots are local. I said: “I
want to provide Brazilian culture.” So it needed to be a school where English was taught, but I wanted it to have some
“Brazilianess” so to avoid the risk of looking at your own country with a “foreign” view. I don’t remember who told me
about PlayPen. It was a small Brazilian school, it had the English language, it was Montessorian, and it brought on the
issue of order. There was the right place for the toys, so after you were done, you’d put them away there. There was this
thing about the structuring of the world that went well with Anna Livia. In all, there was a set of features that seemed
good to me and then there was the risk factor: the school was in its early stages. It hadn’t been tested. But I remember
that I had talked with Guida, and my feeling was that PlayPen was doing well.
Pérsio Arida

The dough rising
Having a party because PlayPen was a year
old? There was no way because it was still
the beginning. I remember that we just took
pictures and for every occasion, I made a
cake. One year, two years, there was always
a cake... The school was growing. There were
three classrooms in the beginning. Later,
there was the house next door which was
the realtor’s office and Guida rented it. I
think there were five rooms there. It’s true
that when we rented it, we only needed two
rooms. And we only used those. Later we
started using another. In all we expanded
to six classrooms... and that’s how it kept
growing.
Marinalva Machado da Silva

Montessori School of Chicago
The Seton Montessori Institute (Meca-Seton) was founded
by Celma Pinho Perry in 1970, in Chicago, Illinois. Celma is
brazilian, studied education in Europe and founded “Escola
Experimental”, her first kindergarten in São Paulo in 1956. In
1964, Celma discovered the American Montessori Society
(AMS) in the United States. The following year she started
her first experimental kindergarten in Chicago, where a
small classroom grew and developed roots. Five years later,
Celma founded the Seton Institute which is dedicated
to preparing educators from around the world, in many
programs accredited by the Montessori Accreditation
Council for Teachers Education (Macte). These programs
are based on the Montessorian methodology, especially
in the areas of Kindergarten, Toddlers (ages zero to three)
and Pre-School (ages three to six), and offer kids various
activities so that they develop skills in various fields, from
Math to reading and writing , as well as sensorial and motor
skills. Moved by this practice, thousands of students, from
all over United States and the world, graduated at the Seton
Institute. Besides that the Institute also offers training
courses overseas, in countries such as Brazil, Canada, Chile,
France, Lithuania and Slovenia.

Turma da professora Vick
Hall, primeira classe de
Kindergarten II, 1981
The group of students
of the teacher Vick Hall,
Kindergarten II, the first
class, 1981
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Sorte de
principiante – e
muita labuta!
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Fui estruturando, assim, de acordo com a
necessidade. Aqui em São Paulo, tinha uma fábrica
de material pedagógico, na Mooca. Então, desde o
princípio eu comprei lá materiais Montessori. Eu
lia muito sobre o trabalho da Maria Montessori e
meus filhos usavam esses materiais como sendo os
brinquedos deles. Não tinha brinquedo para eles,
porque já a escola era um play, né?
Só cinco anos depois é que eu comecei com
uma estrutura de escola mesmo, recebendo crianças
em todas as fases. Comecei a ir para Chicago todas
as férias e ficar praticamente internada dentro de
escolas de educação infantil. Levava três, quatro
professoras comigo, e a gente começou a fazer
um curso de especialização em educação infantil
que demora dois anos. Nossa escola teve muita
sorte desde o princípio. Muitos professores da
Graded passavam na frente da PlayPen a caminho
do trabalho e começaram a me procurar. Queriam
deixar de trabalhar período integral, obrigatório na
Graded, e trabalhar meio período comigo. Acabei
contratando algumas professoras.
E tive muita, muita ajuda delas! Como eram
todas americanas e iam nas férias para os Estados
Unidos, voltavam com mala lotada de material para
a escola. Foram pessoas incríveis! Todas eram mães,
levavam as filhas para a minha escola, e tinham esse
conforto de trabalhar só meio período. Para mim
foi o máximo, porque elas queriam muito que a
escola ficasse bem! Foi uma coisa coletiva mesmo, o
trabalho de uma equipe que estava superenvolvida
com a escola. A professora Bárbara Schlottfeld,
de música, era fantástica. A gente tinha festa na
escola, tinha um coral maravilhoso, tudo ensaiado
por ela. Sempre tive profissionais muito bons nos
procurando. E assim a escola foi se formando.
Depois do segundo ano, a escola já estava
grande... E pensar que eu fiquei 15 anos nessa casa
sem nunca ter assinado um contrato de locação!
Sem nada no papel, nunca teve nenhum abuso.
Então eu me considero uma pessoa de muita sorte!

Lilian Gomes com a professora Vick Hall, em atividade com os materiais
montessorianos, 1982. Lilian Gomes with the teacher Vick Hall doing
activity with Montessori materials, 1982

Guida Machado

Guida Machado

Beginner’s luck – and
a lot of work!
I structured it as we went along and according to
necessity. There was a teaching materials factory in
Mooca, here in São Paulo and since the beginning, I
bought Montessorian materials there. I read a lot about
Maria Montessori’s work and my children used these
materials as their toys. They didn’t have their own toys
because the school was their playground already, right?
It was only five years later that I had a full school
infrastructure, accepting students in all stages. I started
going to Chicago on all vacations and practically lived in
preschools there. I took three or four teachers with me
and we started taking a specialization course in Preschool
Education which lasted two years. Our school was very
lucky from the beginning. Many teachers from Graded
drove by our school on their way to work and started
to look me up. They wanted to stop working full-time,
which was mandatory at Graded, and start working parttime with me. I ended up hiring some teachers.
And I had a lot of help from them, a lot of help! Since
they were all Americans and went to the U.S. for vacation,
they’d come back with suitcases filled with materials for the
school. They were incredible people! They were all mothers
and brought their kids to my school and had the confort
of working part-time. For me it was great because they
wanted to see the school do well! It was really a collective
thing, the work of a team that was super involved. Bárbara
Schlottfeld, the music teacher, was fantastic. We had
parties at school with a wonderful choir that she rehearsed
with. There were always great professionals looking for us.
And that’s how the school developed.
After its second year, the school was already big...
And to think that I stayed 15 years in that house without
signing a lease contract! Nothing on paper and there was
never abuse. So I consider myself a very lucky person!

Turma da Anna Livia Arida, do Preschool Three, 1987
Ana Livia Arida’s classmates, Preschool Three, 1987

Roda-viva
Eu fui muito feliz na PlayPen. Acho que eles tinham essa coisa de ser afetivos,
as classes eram pequenas. Cada professor cuidava muito dos alunos. Dava uma
dimensão pessoal que eu acho muito legal. Você nunca se sentia mais um. Você
nunca sentia que tinha um problema que não podia compartilhar. Dava uma sensação
de acolhimento. Mesmo quando tinha uma dificuldade de aprendizagem, de
relacionamento na classe, ou de qualquer coisa, você confiava naquele professor para
falar. E o professor tinha uma coisa de resolver. O professor tinha autoridade sobre
aquela classe, mas não era uma coisa autoritária.
Eu lembro desse começo de aprendizado na PlayPen. Da dinâmica dentro da escola,
de a gente chegar e todo mundo sentar numa roda. A professora perguntava um por
um: como foi seu dia ontem? E você contava como tinha sido, onde tinha ido, o que
tinha feito. Era um momento de compartilhar experiências. E tinha uma coisa muito
organizada na escola. Por exemplo: chegava o lanche, a gente comia e depois cada um
lavava o seu pratinho; cada um tinha o seu quadradinho para guardar as coisas. Mesmo
quando a gente brincava de lavar, de pintar, todo mundo ia para o tanque, fazia uma
filinha e lavava o seu pincel, guardava as suas coisas. Mil lembranças.
Anna Livia Arida

Treadmill
I was very happy at PlayPen. They had this thing about being affectionate and the classes were small. Each teacher
had a lot of care for the students. It gave it a personal dimension that I think is very good. You never felt like you were
just one more. You never thought there was a problem you couldn’t share. There was a sense of refuge. Even when
there was difficulty in learning, interacting in the classroom or anything else, you trusted that teacher and felt able to
go up and talk to her. And the teacher had to take care of it. The teacher had authority over the class but it wasn’t an
authoritarian thing.
I remember this beginning of learning at PlayPen. The dynamics within the school, where we’d come in and sit
in a circle. The teacher would ask each one of us: how was your day, yesterday? And we’d say how it had been, where
we had gone and what we had done. It was a moment for sharing experiences. There was this very organized thing
at school. For example: the snack came, we ate and after that, each of us washed our own plate; each one of us had
our own little box to store our things. Even when we played with washing or painting, everybody lined up at the sink,
washed their own brushes and put away their own things. A thousand memories.
Anna Livia Arida
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O casarão
ascensão, desafios e
retomada
de 1987 a 2003

A escola começa a ampliar os horizontes, abrir novas turmas. A casinha se emenda a uma outra casinha, que
se emenda a mais uma. E, como uma história puxa outra, a casinha virou um casarão, cuja disposição física
dos espaços remontava, passo a passo, a todos os momentos vividos pela escola. Aqui, revisitamos o período
da direção de Anna Maria Machado de Campos, da migração para o socioconstrutivismo, da criação do
Fundamental I. Um pouco mais à frente, e com alguns cômodos a mais, acompanhamos a entrada de Marcia
Plessmann na direção, a introdução da metodologia de projetos, a formação e solidificação da equipe e a
criação do Fundamental II. Nesse período também acontecem as primeiras viagens internacionais, surgem
as bienais, as dormidas, as olimpíadas, a Quinta Dimensão. Foi tanta invenção, tanto crescimento, que até
acabou faltando espaço! Para poder arrumar a casa, a Escola Cidade Jardim/PlayPen toma o que se tornou a
mais arriscada decisão de sua história: muda-se temporariamente para instalações para lá de improvisadas.
Enquanto isso, a casa antiga é demolida para dar lugar a um grande projeto arquitetônico. Durante esse
período, deparam-se com problemas que por alguns momentos pareceram indissolúveis, entre eles o
embargo da obra e a grande perda de alunos. É em contínuo processo de obras, de construção e de trabalho
em equipe que a Escola Cidade Jardim/PlayPen cresce, amadurece e encara grandes duelos. Todos até já
sabem que ela sai dessa crise forte como nunca – mas essas últimas cenas ficam para o próximo capítulo.
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Crianças em atividade das olimpíadas, coordenadas pelo professor Ricardo, de Educação Física, 1997
Children during the olimpics activities supervised by PE (Phisical Education) Teacher, Ricardo, 1997

The big house –

Rise, challenges and recovery from 1987 to 2003

The school begins to expand its horizons, to open new classes. The little house is an extension of another small house
which in turn is attached to yet another. As one story leads to another, the little house becomes a big house, whose physical
layout of the spaces refers to all the moments experienced by the school, step by step. Here, we revisit the period under the
direction of Anna Maria Machado de Campos, the migration to Constructivism and the creation of the Elementary School.
A little later, with some more physical room, comes the arrival of Marcia Plessmann as director, the introduction of project
methodology, the formation and solidification of the team, and the creation of Middle School. During this time, there
are many firsts; the first sleepovers, the first international trip took place, the biennials start happening, the olympics, the
Fifth Dimension. There is so much invention, so much growth that we end up lacking space! In order to clean the house,
Escola Cidade Jardim/PlayPen has to make one of the most risky decisions of its history: we temporarily move to very
improvised facilities. Meanwhile, the old house is demolished in order to make way for a large architectural project. During
this period, we are faced with problems that, for some time seem unsolvable, including the embargo of the construction
and the great loss of students. It is in a continuous process of construction, building and teamwork, that Escola Cidade
Jardim/PlayPen grows, matures and faces great battles. Everyone already knows that it comes out of this crisis stronger
than ever - but those last scenes are left for the next chapter.
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Que tempo bom!
De manhãzinha, a gente chegava e o galo da casa da Marinalva estava cantando. Aí tinha aula, intervalinho,
aula, almoço e depois tinha aula à tarde de novo. A gente entrava na cozinha e tinha uns azulejos azuis
trabalhados, uns armários de madeira, bem antigona mesmo. Sempre pedia lasanha para Marinalva. Ficava
rezando para ter...
Quando a gente era bem pequenininho, tinha uma jabuticabeira no meio do pátio e, quando era
época, todo mundo pegava jabuticaba, distribuía pelas salas. Lembro que no calor tinha dias que a gente
podia tomar banho de mangueira lá no playground, que era um lugar onde a gente se acabava. Era de terra
vermelha. Eu chegava em casa sujo, marrom. Tinha o dia do brinquedo, que a gente levava bicicleta. Era
superlegal, tinha de tudo. Tenho até hoje camiseta sem lavar, assinada, que todo fim de ano a gente assinava.
Era branca, com o símbolo do triângulo, a bola e o quadrado. Minha mãe falava: “Com o uniforme você pode
fazer o que quiser!” A calça era vermelha com uma faixinha amarela do lado. Eu adorava. Rasgava todas as
minhas calças de ajoelhar na terra, jogar bola. E minha mãe punha joelheira nelas.
Crescemos juntos, crianças e escola. A gente esperava esse projeto de expandir a escola há um bom
tempo já, mas aí foi aos poucos. Era adaptado, porém bem aconchegante, bem gostoso.
Gabriel Passerine Pavan entrou na Escola Cidade Jardim/PlayPen no Preschool Two e estudou lá até a sexta série.

Good times!
Early in the morning, we got there and the rooster
in Marinalva’s house would be crowing. Then we had
class, a little break, class, lunch and then we had class
in the afternoon again. We’d go in the kitchen which
had these blue painted tiles, wooden cubboards, really
old. I always asked Marinalva for lasagna. I prayed there
would be some...
When we were very little, there was a
jabuticabeira tree in the middle of the patio, and
when the time came, everybody picked jabuticabas
and distributed them in the classrooms. I remember
that on hot days, we could have “hose downs” in the
playground which was where we’d wear ourselves out.
It had red dirt. I’d come home dirty brown. There was
toy day and we’d take our bikes. It was really cool, we
had all sorts of things. I still have the unwashed, signed
t-shirt that we signed at the end of every year. It was
white, with the triangle, circle and square logo. My
mother would say: “You can do anything you want with
your uniform!” The pants were red with a thin yellow
stripe on the sides. I loved them. I tore all my pants
from kneeling on the dirt, playing soccer. And my mom
sewed kneepads on them.
We grew together, kids and school. We’d been
expecting this expansion project for a long time, but it
progressed little by little. It was adapted, but very cozy,
very pleasant.
Gabriel Passerine Pavan started in Preschool Two and studied at
Escola Cidade Jardim/PlayPen until sixth grade.
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Crescer é
fundamental
Quando eu recebi os primeiros alunos, era para
aprender a falar inglês e preparar as crianças para
escolas estrangeiras. Menos da metade ia para
escolas brasileiras, Vera Cruz, Santa Cruz, Pueri
Domus... E aí os pais, que antes tinham a intenção
de levar as crianças para a Graded, começaram
a falar: “Ah, o ideal seria que você começasse o
Primeiro Grau, daí as crianças ficariam aqui.” E aí
eu pensei: “Então eu vou convidar uma equipe para
implantar.” Fui apresentada à Anna Maria Machado,
que trabalhava no Vera na época. Foi rápido, amor
à primeira vista! Falei para ela: “Tenho uma ideia
de fazer uma escola onde as crianças cheguem às
oito da manhã e vão embora às três e meia da tarde,
e em algumas horas seja feito o trabalho em inglês,
outras horas em português. Lembro que ela ficou
muito seduzida por esse número de horas na escola!
Anna Maria nunca tinha trabalhado em escola
americana, não falava inglês, e aí eu começando
uma escola bilíngue pioneira, que não tinha um
modelo a seguir. Ela falou: “Posso trazer uma
equipe?” Desde o primeiro ano, o Fundamental
começou com as cinco assessoras − de Matemática,
Português, Geografia, História e Artes. Ela também
foi contratando excelentes profissionais e a escola
foi tomando forma de escola mesmo. E isso foi em
87 que a gente começou o primeiro ano. A Educação
Infantil já estava funcionando normalmente.
E ficou combinado que o período da manhã
seria em português e, depois do almoço, em inglês.
Eu cuidava do inglês na época. Contratei duas
professoras para trabalharem juntas no primeiro
ano. A Anna Maria fazia encontros com elas para
ver que tipo de trabalho, em inglês, poderia ser feito
com Matemática, História...
Guida Machado, fundadora e instituidora da Escola Cidade
Jardim/PlayPen, que abriu suas portas no início de 1981.

Growth is essential
My first students were there to learn English and to be
prepared for international schools. Less than half went
to “Brazilian” schools like, Vera Cruz, Santa Cruz, Pueri
Domus... Then the parents who intended to take their
children to Graded started to say: “Well, it would be
great if you started an Elementary School because then
the children would stay here.” So I thought “I’ll invite a
team to implement it.” I was introduced to Anna Maria
Machado who worked at “Vera” at the time. It was quick,
love at first sight! I told her: “I have this idea to build a
school where the kids arrive at eight in the morning and
go home at three thirty in the afternoon and during part
of the time the work is done in English and in the other
part, in Portuguese. I remember she was very attracted
to the idea of all those hours spent in school! Anna Maria
had never worked in an American school, didn’t speak
English, and there I was, starting a bilingual school from
scratch, without a model. She said: “Can I bring a team?”
Since its first year, Elementary School started out with
five consultants – in Math, Portuguese, Geography,
History e Arts. She also began hiring an excellent
staff and the school started to feel like a real school.
We started grade one in 87. Preschool was running
smoothly.
And it was decided that the morning period would
be in Portuguese and after lunch, in English. I was in
charge of English at the time. I hired two teachers to
work together in grade one. Anna Maria had meetings
with them to see what kind of English work could be
done along with Math, History...
Guida Machado, founder of Escola Cidade Jardim/PlayPen, which
opened its doors in the beginning of 1981.
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Inventando moda
A Guida estava querendo implementar o curso Fundamental, num formato que não existia igual. Era
um trabalho bilíngue. Eu dizia: “Será que consigo?” Busquei muito, troquei ideias. Era uma coisa que me
desafiava, mas como fazer? Com o tempo, a gente foi enxergando caminhos. O que me encantou foi o tempo
semi-integral e o trabalho bilíngue com currículo brasileiro. Isso é difícil. O que tem é escola americana,
escola britânica... Lá não. O currículo é do Ministério da Educação e Cultura brasileiro. Só que você não fica
só nele, o que amplia brutalmente a visão de mundo.
Começamos, então, o Fundamental com um grupo minúsculo, a escola estava lançando o trabalho, não
tinha divulgação. Alguns alunos vieram do próprio Infantil. Tinha o quê? Acho que 10, 15 crianças. E essa
classe foi inaugurando todo o processo do Ensino Fundamental. No ano seguinte, tinha uma nova classe. E
assim foi indo... A gente foi criando série por série, não abriu tudo. Mas a gente já projetou os oito anos.
Anna Maria Machado de Campos, pedagoga, foi diretora pedagógica de 1986 a 1995.

Setting trends
Guida wanted to implement the Elementary Education, which didn’t exist at the time. It was a
bilingual project. I’d say: “Can I do this?” I searched a lot, traded thoughts and ideas. For me it was a
challenge, but how would I go about it? With time, we started to see the way. What really got me was
the hour load in school and the bilingual work with a Brazilian curriculum. That’s hard. What we had
at that point were American schools, British schools ... but not at a Escola Cidade Jardim/PlayPen. The
curriculum comes from the Brazilian Ministry of Education and Culture. The difference is that you’re
not limited to it which greatly expands your view of the world.
And so we started Elementary School with a tiny group. The school was launching the project but
there was no publicity. Some students came from Pre-school. We had what? I think between ten and 15
children. And this class started the whole process. The following year there was a new class. And that’s
how it went... We started one grade at a time, we didn’t offer all of them at once. But we projected
eight years ahead.
Anna Maria Machado de Campos, pedagogue, pedagogical director from 1986 to 1995.

Olimpíadas, um momento de interação entre os alunos, 1999
The Olympics, a moment of interaction among the students, 1999
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Trabalho em equipe
O material didático a gente construía com os assessores, porque o que a gente queria dar, a forma, não
existia nos livros didáticos. E a gente ia adotando também os paradidáticos. Por exemplo, trabalhando
vegetais, em Ciências, tinha um livro que só tratava de vegetais no Brasil, mostrava a mata atlântica etc.
A biblioteca também precisava de um toque diferente. Logo de cara perguntei para aquela meninada, do
primeiro para o segundo: “Que assuntos vocês gostam de ler?” Eles foram trazendo e a gente foi adquirindo
livros desses assuntos. E fazíamos uma avaliação da redação que eles faziam em inglês! Era quase no nível
de língua portuguesa. Já saíam dominando a escrita em inglês, com dez anos de idade. É que eles começam
desde pequenos um inglês muito natural...
Tinha reuniões com as famílias não só para apresentar o trabalho, mas pedir ajuda, opiniões. Eram pais
excelentes. Acho que o trabalho em conjunto é uma das melhores coisas. Trabalhar isolada me dá depressão! E
acho que lá o espaço foi muito aberto para esse contato humano mesmo, em vários níveis, criança, adulto, pai.
Anna Maria Machado de Campos

Team work
We developed the teaching materials with the consultants because what we wanted to teach
and how we wanted to teach it, wasn’t available in the existing materials. We also adopted the
paradidactic materials. For example, when working with vegetables in Science, there was a
book that only dealt with vegetables from Brazil, showed the Atlantic Forest, etc. The library
also needed a special touch. I asked those kids, between grades one and two straight away:
“What subjects do you guys like to read about?” They’d tell us and we started bringing in
books on those subjects. And we’d evaluate their compositions in English! It was almost on
the same level as Portuguese. They left our school when they were around ten years old with
great English writing skills. And that’s because they started learning English very naturally, at a
very young age.
There were meetings with the families not only to present our project, but also to ask
for their help and opinion. They were excelent parents. I think that teamwork is one of the
greatest things. Working alone depresses me! I think that space was very open to human
contact in many ways and levels, child, adult, parent.
Anna Maria Machado de Campos
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Assessoria nota 10
Quando foi em janeiro, a Anna Maria me ligou e falou que queria alguém para alfabetizar. Eu falei: “Meu
Deus, eu nunca alfabetizei.” Mas eu estava encantada com a escola. Joguei tudo para o alto. Dar aula na
Escola Cidade Jardim/PlayPen foi uma verdadeira faculdade, porque você tinha essa autonomia e você
tinha o profissional ao lado, o assessor. Não é que você estava lá também fazendo o que dava na telha,
você tinha com quem discutir, com parceria, e era em cima do que você estava fazendo. Nós tínhamos o
currículo, mas as coisas poderiam ser desviadas pelo perfil da sala. Era o sonho de qualquer professor dar
aula lá, tinha essa ideia arrojada de transformação. Até
pelo porte da escola, que era uma casa, com alguns
quartos... O pré ficava bem no fundo, que dava para um
gramado, e a jabuticabeira estava no centro.

Top notch advice

Rosana Ramuno Ferreira, pedagoga, entrou na escola em 1990. Ficou
15 anos lá e contribuiu não só como professora, mas também como
auxiliar de coordenação.

In January, Anna Maria called me and said she
wanted someone to teach literacy. I said: “My
goodness, I’ve never done that.” But I had fallen
in love with the school. Gave everything else up.
Teaching at Escola Cidade Jardim/PlayPen was
like going to college, because you had freedom
and at the same time, you had a professional there
with you, the consultant. It wasn’t like you were
there and could do whatever came to mind, we
had to discuss as a team and it was based on what
you were doing. We had the curriculum but we
could change it to fit the class profile. It was every
teacher’s dream to work in such a place, there was
this bold idea of transformation. In part because of
the school’s size, which was basically a house with
a few rooms... Kindergarten was in the back and
faced a lawn, the jabuticabeira tree stood in the
middle and the classrooms, around it.

Rosana Ramuno Ferreira, pedagogue, joined the school in
1990. She was there for 15 years, and contributed not only as a
teacher but also as coordination assistant.

Laboratório criativo
Eu continuava na escola pública, era só uma consultora na Escola Cidade Jardim/PlayPen, que tinha uma
unidade pequenininha ali onde é a escola hoje. Tinha pouquíssimos alunos em sala de aula, uma experiência
completamente diferente para mim, que sempre estive em escolas maiores. Apesar de eu ser só uma
assessora, eu podia entrar, convivia ali no espaço. Para mim, a Escola Cidade Jardim/PlayPen sempre foi
quase um laboratório. As ideias que eu tinha sobre Matemática Moderna eu pude experimentar muito junto
com aquele grupo de professores. A Anna, que era a diretora do início, já me conhecia de outra escola, onde a
gente tinha um trabalho afinado, então, tudo isso favoreceu para criar um bom vínculo que possibilitou fazer
muitas experiências, e a coisa dar certo dentro da escola.
Não tinha uma burocracia de escola muito estabelecida, estava todo mundo vivendo junto, a sala do
orientador era do lado da sala de aula. Você conversava com a criança, não precisava ter uma formalização.
Isso na Escola Cidade Jardim/PlayPen foi marcante para mim, você poder viver as experiências de educação.
Maria Amábile Mansutti, pedagoga, foi assessora de Matemática entre 1987 e 2004.
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Tête-àtête com o
professor
A escola sempre foi muito
preocupada com a adaptação das
crianças. Às vezes chegava uma criança
que não falava nada em português.
E tinha estratégias de acolhimento,
porque era uma realidade receber
alunos no meio do ano. Lembro que
a escola vivia o tempo inteiro tudo:
você criava coisas, soluções, eles já
experimentavam na sala de aula, já
viam se dava certo ou se partiam para
outra. Era muito intenso.
Eu ia uma vez por semana e ficava
quatro horas, uma hora com cada
professor. Meu trabalho mesmo era um
tête-à-tête com eles, para desenvolver
o planejamento deles, criar atividades.
De vez em quando, eu tinha reuniões
gerais, para tratar do currículo como
um todo, da interligação entre as
séries, da sequenciação, do pessoal da
Educação Infantil com o pessoal do
Ensino Fundamental.
Maria Amábile Mansutti

Tete-a-tete with the
teacher
There has always been a concern with how the kids adapt to the
school. Sometimes a child that spoke no Portuguese arrived. And
there were all these strategies to welcome them, because it was
common to have new students start in the middle of the year. I
remember that we did everything the whole time: we had ideas,
solutions, they tried it out in the classroom, and right away, found
out if it worked or not. It was really intense.
I went once a week and spent four hours, one with each
teacher. My job was basically to hava a tete-a-tete with them, to
develop planning and create activities with them. Sometimes I had
staff meetings, where we dealt with the curriculum as a whole,
the connection between grades, sequencing, the interaction of
Preschool people with the Elementary School people.
Maria Amábile Mansutti

Creative Lab
I was still working in public schools, I was just a consultant at Escola Cidade Jardim/PlayPen, which was just a small
house that stood where the school is to this today. There were very few students in each class and that was completely
different for me, since I’d come from bigger schools. Even though I was just a consultant, I went there and spent time
in that environment. Escola Cidade Jardim/PlayPen was always a sort of lab for me. Those teachers and I could really
experiment with the ideas I had about modern Math. Anna, who was the principal at the time, already knew me from
another school where we had worked well together. This paved the way for a strong bond which in turn allowed us to
experiment and soon things started working out.
It didn’t have the bureaucracy of a more established school, everybody shared the space. The counselor’s office was
next to the classroom. You could talk to a child, without formalities. Being able to live these eductional experiences at
Escola Cidade Jardim/PlayPen had an impact on me
Maria Amábile Mansutti, pedagogue, was Math consultant between 1987 e 2004.
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Tentativa e erro
Desde o começo, a Anna Maria já veio falando do construtivismo, da Emilia Ferreiro. E a nossa escola,
a Educação Infantil, era puramente Montessori, com um material que mostra o erro o tempo todo. O
aluno não consegue errar, ser criativo, porque na hora em que ele vai tentar uma montagem diferente, não
consegue, o material para. E o construtivismo é exatamente aprender com hipóteses, com os erros.
Depois das reuniões de pais, a Anna Maria falava: “A gente tem que mudar a Educação Infantil! Esse
material montessoriano é totalmente diferente de tudo em que o construtivismo acredita!” E eu: “Ai, meu
Deus, eu adoro o trabalho da Maria Montessori.” E tem uma coisa muito boa desse material que é trabalhar
com crianças com alguma limitação! Sempre tive casos de inclusão na escola. E nós trabalhávamos com
agrupamento vertical: crianças de um a três anos numa sala, de três a seis na outra. Agrupava dez crianças
de quatro, dez de cinco e dez de seis, com três profissionais. Então, o trabalho com essa diversidade é muito
lindo. Foi uma riqueza para minha vida profissional, mas, por outro lado, não proporciona à criança trabalhar
com hipóteses como no construtivismo.
Guida Machado

Trial and Error

Construtivismo
Jean Piaget, nascido em 1876, na Suíça, estudou
como se dá o processo de conhecimento.
Propôs que o desenvolvimento da criança é
uma construção feita a partir da interação entre
o sujeito e o meio físico e social. Quem ampliou
essa teoria para o campo da leitura e da escrita
foi Emilia Ferreiro, uma aluna de Piaget que
nasceu na Argentina, em 1936. Emilia Ferreiro,
por sua vez, pesquisou o processo pelo qual
as crianças de quatro a seis anos aprendem
a ler e a escrever. A partir desses e de outros
estudos, foi-se consolidando o construtivismo,
uma abordagem em que o aluno é um sujeito
cultural não passivo, que participa do seu
processo de aprendizagem. E o professor é
responsável por estimular a dúvida para que o
aluno, mediante experimentações e raciocínios,
busque resolvê-la. É uma linha pedagógica
que enfatiza a importância do erro para a
construção do conhecimento.
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Anna Maria had been talking to me about Emilia Ferreiro’s
constructivism since the beginning. And our school, the Elementary
School, was basically Montessori, with materials that always identified
the mistake. The student can’t make a mistake, can’t be creative.
When he tries a different way of putting something together he can’t,
because he doesn’t have the materials and learning from hypotheses
and errors, is exactly what constructivism is.
After parents meetings, Anna Maria would say: “We must
change Elementary School! This Montessorian material is
completely different from the principles of constructivism!” I’d
reply: “Goodness, I love Maria Montessori’s work.” And there’s
something really great about it, which is working with children
with limitations! We’ve always had cases of inclusion and we
worked with vertical grouping: kids between one and three years
of age in one room , and between three and six in the other. We
grouped ten four-year-olds, ten five and ten six year-olds, with three
professionals. It is wonderful to work with this diversity. It was very
rewarding in my professional life, but on the other hand, it didn’t
allow the child to work with hypotheses like in Constructivism.
Guida Machado

Constructivism
Jean Piaget, born in 1876, in Switzerland, studied the process of learning. He
proposed that a child’s development is built through his or her interaction with
the physical and social realms. Emília Ferreiro, who was born in Argentina in 1936
and was one of Piaget’s students, extended this theory to the field of reading and
writing. She was the one who studied the process by which children aged between
four and six learn to read and write. These and other studies helped shape and
consolidate Constructivism, a process where the student is
an active cultural subject who participates in the learning process. The teacher is
responsible for encouraging questions and doubts so that the student, through
his own experimentations and reasonings, is able to solve them. It’s a pedagogical
line that emphasizes the importance of mistakes in the learning process.

Namoro sério
Então, fiquei namorando o construtivismo, ia pras reuniões
que a Anna fazia com as assessoras. Gostava muito. Mas
a escola estava toda montada, e com essas profissionais
que eu levei para Chicago para estudar... E aí chegou um
momento, três anos depois da vinda da Anna Maria, em que
eu estava completamente apaixonada e convencida. E a cada
ano a gente foi tirando, tirando, tirando o material. Fomos
devagarinho, mudando, aí começamos a falar a mesma
língua: o Primeiro Grau com a Educação Infantil...
Guida Machado

Desconstruindo a
linha Montessori
Quando eu cheguei, a Guida desenvolvia o trabalho na
linha montessoriana. Falei: “A gente pode utilizar a riqueza
desse material, mas, conforme as crianças forem crescendo,
vamos partir para a linha construtivista.” Aí comentava
com a Guida que essa teoria mostrou aos educadores como
se processa o pensamento; como você adquire, num lado
do seu cérebro, o seu conhecimento de desenvolvimento
social, afetivo, cognitivo, intelectual. O Piaget estudou a
criança desde o nascimento. Eu já tinha estudado muito isso.
Praticado, inclusive. E aí tinha Vygotsky também, que vinha
numa linha psicossocial, mostrando o quanto é importante a
troca na sala de aula, trabalhos coletivos, questões-problema
para o grupo resolver.
Anna Maria Machado de Campos

Serious affair
I started getting into constructivism,
I’d go to the meetings Anna held with
the consultants. I liked them a lot. But
the school was all set up and had these
professionals that I had taken to Chicago to
study... And then at one point, three years
after Anna Maria came, I was completely in
love and convinced. We started removing
the materials, a bit every year. It was a slow,
gradual change, but then we started seeing
eye to eye: Elementary and Preschool.
Guida Machado

Deconstructing
Montessori
When I first arrived, Guida had the
Montessori method in place. I said: “We
can use this rich material, but as the
children get older we can move torwards
a constructivist approach.” I’d talk to her
about this theory which showed educators
how thought is processed; how one aquires
knowledge of social, emotional, cognitive
and intelectual development, using one side
of the brain. Piaget researched kids ever
since they were born. I had also studied a
lot about it, including in practical situations
and then there was also Vigotski who had a
psychosocial standpoint and showed how
interchange and group work are important in
the classroom.
Anna Maria Machado de Campos

Meninas da Educação Infantil em atividades manuais, 1990
Kindergarten girls doing manual actitvities, 1990
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Todo mundo foi
muito importante
ali. Era um
familião!
Para saber do
Gabriel Passerine Pavan

mundo
A gente se empenhava muito, gostava
muito. As propostas da escola eram muito
bem colocadas. Sempre. Lembro uma vez que
a teacher Ana Paula Mariutti foi fazer uma
viagem para Austrália e Nova Zelândia e ela
ficou um tempão fora. A gente ficou com uma
professora substituta. Quando ela voltou,
fizemos um projeto incrível sobre a Austrália
e a Nova Zelândia. As matérias de escola nem
dão importância para a Oceania. E a gente
fez um megaprojeto na terceira série, uma
megapesquisa de fotos, fizemos uma capa
linda. Era assim, sempre. Tenho guardado até
hoje esse trabalho da Austrália. Ah! A aula de
Artes com a Maria Teresa Carvalho também era
muito legal! A gente aprendia de fato. Eu lembro
da gente pesquisando sobre Kandinsky e ela
contando a história de que ele viveu durante as
duas guerras e depois a gente fazia a técnica tiedye, nas roupas... Era demais!
America Cavaliere entrou em 1990 na escola e estudou desde
o Toddlers até o Fundamental II.

To know about the world
We were really committed and liked it a lot. Our propositions were very clear and well in place. Always. I remember
once, when teacher Ana Paula Mariutti went on a trip to Australia and New Zeland and was away for a long time. We
had a substitute teacher. When she came back we did an incredible project on Australia and New Zeland. The school’s
materials didn’t talk about Oceania. So we developed a huge project with the third grade, with a lot of photographic
research and made a beautiful cover. It has always been like this. I still have this project on Australia. Oh! Art class with
Teresa was also great! We actually learned. I remember us researching Kandinsky and she telling us how he had lived
through two wars and then we did some tie-dyeing on clothes... It was so cool!
America Cavaliere joined the school in 1990 and was there from Toddlers until Grade II.
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Ideias de grande
proporção

Resultado do projeto sobre os animais do zoológico, elaborado pelas
duas turmas do Preschool Five, 2003. The product of the Zoo project
elaborated by the Preschool Five classes, 2003

Ideas of great dimension

Todas as ideias lá vingavam bem. Por exemplo,
nós queríamos estudar medidas com crianças
de Educação Infantil, uma ideiazinha simples.
E aconteceram coisas muito bonitinhas: eles
fizeram um desenho real do comprimento de
uma baleia. Então, pegava várias paredes para
mostrar de que tamanho era aquilo. Uma vez,
fizeram uma girafa. Queriam saber a altura dela.
Estavam estudando animais − e a gente medindo
animais, porque tentava-se um trabalho
interdisciplinar. Daí, eles fizeram o esqueleto, o
pescoço, e, de um segundo andar, conseguiram
mostrar até onde chegava uma girafa de
tamanho real. Outra coisa muito bonitinha
que eu vi: quantas crianças são necessárias
para fazer o comprimento do elefante. Elas
conseguiram mostrar isso, deitando no chão,
e fazendo um desenho onde mostravam essa
proporcionalidade. É uma ideia fantástica, do
ponto de vista da Matemática, você traduzir isso
como desenho.
Maria Amábile Mansutti

All the ideas worked out well there. For example, we wanted
to study measurements with the Preschool kids, something
simple. And there were some cute things: they made a life size
drawing of a whale. And it took up many walls, as to show the
real size o it. Another time they made a giraffe. They wanted
to know it’s height. They were studying about animals – and
we were measuring animals, due to our interdisciplinary work.
They made the skeleton, the neck, and then from a second floor
they could show how tall a real giraffe could be. Something else
I remember that was really cute: how many children did it take
to reach the length of an elephant. They’d do it by laying on the
floor where they’d made a drawing showing the proportion. It’s
a fantastic idea from a mathematical perspective, to introduce
this through drawing.

Everyone
was really
important
there. It
was like a
big family!

Maria Amábile Mansutti

Gabriel Passerine Pavan
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Começo nada calculado
Eu passava ali direto, mas nunca imaginava que se chamava Praça Professor Américo de Moura. Tinha
uma pracinha, mas era bem discreta. Nem imaginava que tinha uma escola lá. Também nem sabia o que era
escola bilíngue... Foi totalmente ao acaso. Vi um anúncio acho que na Folha de S.Paulo, mandei o currículo
por mandar, não achava que ia dar certo... Lembro que a Guida perguntou da minha experiência. E ela tinha
comprado um computador, acho que nos Estados Unidos. E o pessoal todo com medo de abrir a caixa.
Ela falou para mim: “Olha, faz uns três
meses que tem um computador aqui.
Você acha que tem condição de mexer
nele, montar?” Falei: “Tenho.” Foi logo
que entrou o Windows. Mas a impressão
da escola em si era uma impressão bem
I always went by that area, but I never knew it was called Praça
pequenininha... Tinha um portão de
Professor Américo de Moura. There was a little square, but it was
entrada, tinha um corredor, um quintal
very low key. I couldn’t imagine there was a school there. I didn’t
grandão com várias casinhas dentro.
even know what a bilingual school was... It was totally by chance. I
Tinha poucos alunos. Falei: “Aqui vai ser
saw an add in Folha de S.Paulo, sent my resume but I didn’t think
mais tranquilo.” Porque no escritório de
anything would happen... I remember Guida asking me about my
contabilidade eu ficava fechado dentro
experience. She had bought a computer, in the United States I
de um lugar, não tinha contato com o
think. And everyone was afraid to open the box. She said: “Listen,
mundo, com gente.
we’ve had a computer here for three months. Do you know how

A non-calculated
beginning

Edson Satler, contador, trabalha na Escola Cidade
Jardim/PlayPen desde 1991.

to use it, set it up?” I said: “Yes.” This was right when Windows
came out. But my impression of the school in itself is that it was
tiny... There was a front gate, a corridor, a big yard with these small
houses in it. There were few students. I said: “It’s gonna be calmer
here.” Because in the accounting office where I worked, I was
closed in all day and didn’t have any interaction with the world,
with other people.
Edson Satler, accountant, has worked at Escola Cidade Jardim/PlayPen since 1991.

Turma de Educação Infantil, professoras Gabriela Queiroz Ferreira (à esq.) e Marta Carvalhal (à dir.), 1993
Kindergarten students, teachers Gabriela Queiroz Ferreira (on the left) and Marta Carvalhal (on the right), 1993
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Saída do casulo
Tinha uma secretária que trabalhava lá há muito tempo, a Cecília Catto.
Ela cuidava de tudo, aí ficou muito sobrecarregada, e a Guida me contratou
para fazer mais essa parte contábil, departamento pessoal. Então eu tinha a
minha salinha, que era do lado da sala da Guida. Entrava lá, fechava a porta.
Não procurava muito saber o que estava acontecendo em volta. Até que um
dia o rapaz que trabalhava lá na frente da escola quebrou o braço e não foi
trabalhar. Aí a diretora, a Dona Anna Maria, falou: “Oh, será que você pode
ficar lá na frente até a secretária chegar? está tocando o telefone e não tem
ninguém para atender. Você se incomoda?” Falei: “Não. Tudo bem.” Depois
desse dia, em que eu coloquei o pé naquela secretaria, nunca mais consegui
tirar. Aí a minha cabeça também abriu, comecei a cuidar de outras coisas,
falar com pais. A Cecília acabou indo embora, foi tentar uma carreira solo, e
as responsabilidades dela acabaram passando para mim. Foi nessa época que
a escola foi crescendo. E eu, junto com ela.
Edson Satler

Leaving the coccoon
There was a secretary who had been working there for a long time called Cecília Catto. She took care of everything
and was overloaded in order for Guida to take care of accounting, human resources. So I had my little office, which was
next to Guida’s. I’d go in, close the door and tried not to worry too much about what was going on outside. Until one
day, the guy who worked at the front gate broke his arm and didn’t go to work. Our principal, Ms. Anna Maria, asked
me: “Hey, do you think you could stay out in front until the secretary gets here? The phone is ringing and there’s no one
there to answer it, do you mind?” I said: “No problem.” After that day I set foot in the school office, I could never leave.
And my mind opened up, I started to take care of other things, started talking to parents. Cecília ended up leaving and
her responsibilities carried over to me. That’s when the school started growing, and I grew with it.
Edson Satler
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Brilho nos olhos
Foi aquela paixão. Adorei a escola. Acho que é aquela coisa: era uma casa. Tinha o
recuo da calçada. Você entrava, era a tal garagem que era um espaço onde os alunos
ficavam para receber os pais, depois tinha a secretaria e as salas do infantil, que eram
tão bonitinhas, aquela coisinha delicada que você nunca viu! Nesse mesmo corredor,
tinha a sala da Guida com uma porta de vidro em frente à maravilhosa jabuticabeira. E
aí vinha o refeitório. Depois foram ampliando as outras salas do fundamental. E tinha
o maravilhoso playground. Era um espaço de terra, de brinquedo, que talvez os que
moravam em apartamento não tivessem. Aquilo ali era o choque para as pessoas. Eu
adorava levar os pais para conhecer aquele play porque o olhinho brilhava.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi), pedagoga, foi secretária da escola de 1993 até 2007.

Sparkle in the eyes
It was love. I loved the school. It had this thing about being a house. It had a sidewalk in
front. You went in and there was this garage where the children waited to be picked up
by their parents, then there was the office and the Elementary School classrooms which
were so incredibly cute! In this same hallway, stood Guida’s Office, with a glass door which
opened to the Jabuticabeira tree. Then there was the cafeteria and after, the Preschool
classrooms. And the beautiful playground. There was dirt, toys, things that those who
lived in apartments probably didn’t have. That amazed people. I loved taking parents to the
playground because their eyes sparkled.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi), pedagogue, secretary at the school from 1993 to 2007.

Aula de Educação Física na quadra e no play, 1989. PE’s (physical education) class at the play and court, 1989
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Um por todos, todos
pela escola
E eu nunca tinha trabalhado em escola, então para mim era um
desafio. Cuidava dos prontuários − onde tinha a vida escolar de um
aluno −, da compra de material, porque na Escola Cidade Jardim/
PlayPen a mensalidade já incluía a parte de material escolar, o que
os pais amavam lá. Fazia outras coisas também, atender os pais,
cuidar dos professores, oferecer tudo aquilo que eles precisavam de
material. E, naquela época, que tinha só a Guida e nós, quando ela
falava: “Quero construir uma parede aqui”, lá ia eu atrás de material.
Ela adorava uma obra! Eu trazia até saco de cimento no corsinha,
meu primeiro carro, que eu consegui lá. Também ia ao Makro. A
Marinalva era a moça do Makro. Eu a levava lá. Aí a gente ajudava a
levar as mercadorias para cozinha. Tudo era assim, era uma equipe.
E eu conhecia todos os alunos. Cuidava deles, às vezes a
professora estava ocupada, eu os levava para o banheiro. Era como
se fosse seu filho que estivesse ali e você tivesse que zelar, dar amor.
As crianças tinham muita afinidade com todo mundo da escola.
Para os pais era aquela coisa, não era levar o seu filho para a escola,
era continuar a casa em outro lugar.

Crachá de Mar
ia de

Lourdes, s.d.
Maria de Lourde
s PlayPen’s card
, n.d.

Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

One for all, all for the school
I had never worked in a school, so for me it was a challenge. I was in
charge of the records − where we kept track of the students academic life
− and purchasing of materials, because at Escola Cidade Jardim/PlayPen,
the monthly fee included all school materials, something the parents loved.
I did other things too like tending to parents, taking care of the teachers,
making sure they had all the materials they needed. And at that time when
it was just Guida and us, she’d say: “I want to build a wall here”, there I’d
go after building material. She loved to build! I even brought cement bags
in my corsinha, the first car I ever owned and that I bought thanks to the
school. I’d also go to Makro. Marinalva was “in charge” of Makro. I’d take
her there, and then I’d help her take the things to the kitchen. Everything
had team work..
And I knew the students and I looked after them. Sometimes the
teacher was busy so I’d take them to the restroom. It was as if it were your
child there, who you had to look after and take care of. The children had an
affinity with everyone at the school. For the parents, it wasn’t taking their
kids to school, it was like an extension of home somewhere else.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)
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Uma casa puxa
a outra
Quando entrei na Escola Cidade Jardim/
PlayPen, já tinha a segunda casa. Tinha a casa
principal, onde a Guida morou, que já tinha
esticado para o lado. Ali era a Educação Infantil
e tinha a cozinha. Na outra casa, vinha o Ensino
Fundamental. Nesse ano em que entrei, a
Educação Infantil tinha crescido e tiveram
que passar a Preschool Five para a casa do
Fundamental. Lembro que, no final, antes do
prédio novo, chegaram a ser três casas.
Eu adorava o Preschool Five. Às vezes,
as minhas colegas lá na escola perguntam:
“Você ficou 12 anos na mesma série?!” Mas
nem parecia, porque cada ano tinha alguma
novidade. Lembro do começo... Já tinha dado
aula de Inglês, mas não sabia nada sobre
bilinguismo. Uma vez, indo para o playground,
que tinha um gramado cheio de taturanas, a
Cássia Sampaio, a professora com quem eu
trabalhava, falou assim para as crianças: “Don’t
touch the caterpillars!” E um menino pegou
uma, embrulhou na camiseta, e começou a
falar: “Eu ‘tochei’ a Caterpillar!” Eu me divertia
com as misturas das línguas que eles faziam.
Michelle Gomes, pedagoga, é professora do Ensino
Fundamental, tanto na área de Inglês como na de Português.
Entrou na escola em 1995.

One house leads to another
When I came to Escola Cidade Jardim/PlayPen they already had the second house. There was the main house where
Guida had lived, that had been extended to the side. That’s where the Elementary School and the kitchen were. The
other one housed Preschool. The year I arrived, Preschool had grown and they had to move Preschool Five to the other
house. I remember that in the end, before they built the new building, there were already three houses.
I loved Preschool Five. Sometimes my colleagues at school ask me: “You stayed 12 years with the same grade?!”
But it didn’t seem like it because there was always something new. I remember the beginning... I had taught English
previously, but knew nothing about biligualism . Once I was going to the playground, where there was a patch of grass
filled with caterpillars and Cássia Sampaio, a teacher whom I worked with, was saying to the children: “Don’t touch the
caterpillars! A boy picked one up, wrapped it up on his shirt and said: “Eu ‘tochei’ a Caterpillar!” It was cute how they
mixed up the languages.
Michelle Gomes, pedagogue, is an Elementary School teacher, in both English and Portuguese. She joined the school in 1995.
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Tecla SAP
Nesse início, a gente dividia a classe. Algumas crianças faziam atividades voltadas para alfabetização
em inglês, e outras, em português. E aí isso foi mudando conforme a escola foi crescendo; a gente partia
do princípio de que a criança estava lá para continuar. Uns dois anos antes de eu sair da Educação Infantil,
ampliamos um pouco o tempo do Preschool Five, e as crianças começaram a ficar só com inglês de manhã, e
ter outra professora à tarde para atividades em português. Que já é o modelo que tem hoje no Preschool Five.
Quando comecei a trabalhar no Fundamental, foi gostoso, mas ao mesmo tempo tinha que tomar
cuidado para não falar em inglês com as crianças. A maioria delas que eu peguei no terceiro ano tinha sido
da minha turma no Preschool Five e no primeiro ano. Foram meus alunos por dois anos no inglês e achavam
engraçado me ver falando em português.
Michelle Gomes

SAP key
In the beginning we split up the class. Some kids did activities focused on alphabetizing
in English, and others, focusing on Portuguese. And this changed as the school grew; we
assumed that the child was there, to remain there. Two years before I left Preschool, we
increased a bit Preschool Five hour load, and the children started having English-only in the
morning, and a different teacher in the afternoon just for the activities in Portuguese. Which
is Preschool Five model to this day.
When I started working in the Elementary School, it was nice but at the same time, I had
to be careful not to speak in English to the students. Most of the kids I had in Grade Three
had been in my Preschool V and Grade One classes. They had been my students in English
for two years and thought it was funny to see me speaking Portuguese.
Michelle Gomes

Alunos do Preschool Five em atividade no zoológico para o desenvolvimento do projeto sobre animais, s.d.
Preschool five students doing activity at the Zoo and developing a project about animals, n.d.
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E la nave va, sob nova direção
A Anna Maria questionava: “Essa comunidade vem aqui por causa do inglês. Os pais
querem saber em que nível a criança está, se já está escrevendo, se está com sotaque. Não
vêm para falar do trabalho pedagógico, do português.” Eu via bem clara a frustração
dela, que fazia um trabalho maravilhoso em português, e não era tão valorizado como o
trabalho do inglês. Teve outra coisa também. Na verdade, a gente já estava com o sexto e
o sétimo ano, e daí o prédio estava muito pequenininho e não tinha espaços adequados.
Fechamos essas duas salas. Anna era uma profissional muito competente, totalmente
envolvida! Uma educadora.
Na época em que ela saiu, eu fiquei muito triste, porque a gente perdeu essa
competência toda. Hoje eu entendo. Eu tentei convencê-la ainda. E ela falou: “Construí
um material com que vocês podem trabalhar durante dois anos sem fazer nenhuma
revisão!” Era um material de ponta. Nosso grupo de assessoras era o mesmo do Vera Cruz.
Em janeiro, comecei a procurar uma nova diretora, acabei conhecendo a Marcia
Plessmann. Lembro que ela me falou: “Tenho um compromisso com a minha escola,
preciso cumprir seis meses até que achem outra profissional.” Então decidi que até lá a
Rosana trabalharia no pedagógico do português com as professoras e eu contrataria uma
diretora para esses seis meses. Daí chamei a Maria Laura Florence Mori, que era diretora
de uma escola bem tradicional e falei:
“Vou te ajudar para você entender
como é que funciona uma escola
bilíngue, mas já conversei com
outra diretora, que trabalha com
uma abordagem construtivista.”
Ela aceitou essa proposta. Quando
foi julho, a Marcia entrou e aí ficou
Anna Maria questioned: “This community comes here because of
the English. The parents want to know their child’s level, if they’re
comigo dez anos.

E la nave va, under new
management

Guida Machado

writing already, if they have an accent. They don’t come to talk about
the pedagogical work, about Portuguese.” It was very clear to me,
her frustration about doing a wonderful job with Portuguese and
not having it as recognized as our English work. And there was also
something else. In reality, we already had Grades Six and Seven and
the building had become small and we didn’t have adequate space. So
we closed those two classes. Anna was a very capable professional,
completely involved! An educator.
At the time when she left I got really sad because we had lost all
her talent. Nowadays, I understand. I still tried to convince her but she
said: “I’ve developed a material that you can use for two years without
any revision!” It was cutting edge material. Our body of consultants
was the same from Vera Cruz.
In January I started looking for a new principal, and ended
up meeting Marcia Plessmann. I remember her saying: “I have a
commitment to my school and have to stay there six months so they
can find a replacement.” So I decided that until then, Rosana would
work with the teachers on the Portuguese material and I’d hire a
director for the six months. I called Maria Laura Florence Mori, who
was a principal in a very traditional school and said: “I’ll help you so
you understand how a bilingual school works but I’ve already talked
to someone else with a constructivist aproach.” And she took on my
offer. In July, Marcia joined us and stayed for ten years.
Guida Machado
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Gestão-relâmpago
O primeiro ano eu fiquei como Diretora do Primário. Foi uma experiência interessantíssima. Entraram
várias professoras novas naquela época. Tivemos uma reunião de pais acalorada no começo do ano. Até me
lembro de ter dito: “Olha, vocês deem um crédito e um prazo. A escola não vai sofrer tanta modificação!” Aí,
durante esse ano, estabeleci uma relação muito boa com esses pais. Alguns são meus amigos até hoje. Foi um
período de transição.
Depois peguei a quarta série da Escola Cidade Jardim/PlayPen e faz 15 anos que sou professora lá. Eu
sempre tive uma sedução pela sala de aula, nunca fiquei muitos anos sem voltar um pouco. Quando eu era
coordenadora e diretora, sempre dava um jeito de ir para a sala de aula, porque a sala de aula para mim é o
centro do mundo!
Maria Laura Florence Mori, pedagoga. Em 1995, exerceu o cargo de diretora do Fundamental I. Desde 1996 é professora de Português do
Fundamental I e II.

Flash administration
During the first year, I worked as Elementary School principal. It was a very interesting
experience. There were many new teachers coming in. We had a parents meeting at the
beginning of the year. I remember saying: “Look, give us credit and time. The school
won’t change that much!” And during this year I developed a great relationship with
those parents. Some are still my friends. It was a transition period
I later got Grade Four at Escola Cidade Jardim/PlayPen and I’ve been teaching it for
15 years. I’ve always been seduced by the classroom, I’ve never been away from it for too
long. When I worked as coordinator or principal, I always found a way to go back to the
classroom because for me, it’s the center of the world!
Maria Laura Florence Mori, pedagogue. In 1995, was Head of Elementary School. From 1996 onwards she
has worked as Portuguese teacher in the Elementary and Middle schools.

Maria Laura com seus alunos do nono ano, 2010. Maria Laura with her Grade 9 students , 2010
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Preparing the
terrain

Fui com uma amiga conhecer a Escola Cidade
Jardim/PlayPen e foi um papo muito bom com a
Guida. Sabe aqueles papos em que aparecem alguns
elementos de muita ligação? E a Guida queria que eu
fosse para lá.
Quando entrei, falei para a Guida: “Olha, não
me cobre nada antes de seis meses. Eu vou ficar mais
quieta, não vou participar muito nem vou falar nada,
porque eu quero entender aqui.” Eu fazia reunião
com os professores, estava direto lá assistindo
aula, vendo isso, vendo aquilo. E foi bom, porque
eu percebi que as equipes de inglês e de português
estavam distantes. Então, a relação entre elas podia
melhorar. A garra da Guida, o desejo, e os pais que
queriam continuar lá, acho que isso tudo ajudou.
Então esse foi um grande desafio.

I went with a friend to visit Escola Cidade
Jardim/PlayPen and had a great talk with
Guida. You know those talks, when some
elements really connect? Guida wanted
me to go work there. She had a serious
problem. The school had grown from
Preschool and had added Elementary
School, but it was regressing. The studentes
were leaving, there would be no Grade
Three or Four anymore. It was shrinking.
She was thinking about going back to being
just Preschool. Because Preschool couldn’t
handle the demand!
When I arrived, I told Guida: “Look,
don’t expect anything for the first sixth
months. I’ll start off more low key, won’t
participate much and wont say much,
because I need to understand this place.”
I had meetings with the teachers, I was
always sitting in on classes, observing this
and that. And it was good, because I realized
there were actually two schools there, one
in English and another in Portuguese.. It
was a diferent team. The teachers’ values
were different. And most of the girls
that spoke English didn’t have a formal
teaching education. So the didactics had
to get better. It was chaotic in terms of the
team. This was one of the factors bringing
down Elementary School. At a first glance,
I thought there was no way to fix it. But
I think that Guida’s guts and willpower,
together with the parents’ desire to stay
there, helped a lot. So it was a big challenge
to give the school a new vibe.

Marcia Plessmann, pedagoga, foi diretora do Ensino Fundamental
de 1995 a 2005.

Marcia Plessmann, pedagogue, Elementary School
director between 1995 and 2005.

Preparação do
terreno
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Duas línguas, uma só escola
Depois desse período de diagnóstico, decidi começar o outro ano com uma equipe nova,
depois de uma seleção bem cuidadosa. O meu foco, a partir daí, sempre foi integrar as
equipes. Acho que nisso teve o meu próprio jeito de querer saber sobre o bilinguismo,
descobrir coisas. Eu começava a levantar questões para as professoras de Português: “Vocês
sabiam que isso é assim? Vamos lá observar?” Como era uma equipe nova, sem vício
nenhum, elas também queriam saber como é que funcionava. Com isso, as professoras de
Inglês, vendo que as outras estavam interessadas, foram abrindo espaço. Aí começou esse
diálogo. De uma equipe querer um pouco saber da outra.
Lembro que, quando eu entrei, o Fundamental tinha uns 48 alunos. Depois de um
ano, dobrou o número de alunos. Aí também deu aquela fortalecida nos professores.
Marcia Plessmann

Guida Machado, Marcia Plessmann, Ana Diva S. Borges e Rosana Ramuno numa atividade de
formação de professores, 1996. Guida Machado, Marcia Plessmann, Ana Diva S. Borges and Rosana
Ramuno during one teachers’ training activity, 1996

Two languages, one school
After this assessment period, I decided to start the new year with a new team,
built after careful selection. From then on, my goal was to integrate the teams
and turn it into one school . Because it was totally separate . I think in part it
was me trying to understand bilingualism, trying to discover things . I started
raising questions to the Portuguese teachers: “Did you know this? Let’s go see?”
Since it was a new team, they also wanted to know how it worked. The English
teachers noticed that there was interest and started opening up. And we started
dialoguing. One wanting to learn about the other.
I remember when I first arrived, Elementary School had about 48 students.
After a year, that number doubled. That also gave the teachers a boost.
Marcia Plessmann
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Muita reflexão e ação
A Marcia deu continuidade ao trabalho da Anna Maria. Mas ela
colocou uma cultura de reflexão dentro da escola, de formação
do profissional, de trabalhar a individualidade de cada criança,
de trabalhar com inclusão muito forte, começou a contratar
profissionais para virem fazer palestras de como trabalhar aquela
criança com inclusão... Ela realmente deu uma enriquecida muito
grande. Montou um corpo de profissionais que a gente não tinha
antes, contratou coordenadoras. A Anna foi construindo a escola
devagarinho. A Marcia já recebeu a escola com 300 e tantos
alunos na época. Ela deu mais qualidade a esse trabalho, com mais
profissionais! E eu tinha outra pessoa que cuidava do programa de
Inglês, a Silmara Parise, e tinha uma coordenadora da Educação
Infantil, que era a Marta Carvalhal. Então, a escola começou a
tomar um corpo maior.
Quando a Marcia entrou, eu já estava muito no
administrativo! Porque a escola já estava muito grande. Eu ainda
recebia pais, mas muito menos. E a Marcia e eu ficamos muito
próximas. Eu me apaixonei pelo trabalho pedagógico dela! É uma
educadora completamente envolvente – com os profissionais e
com o aluno. Então eu assistia às reuniões pedagógicas que ela
fazia, fui me envolvendo muito, mas já não tinha tempo de ficar
dentro de sala de aula; entrevista com pais era ela quem fazia... Daí
para frente, fiquei no administrativo cada vez mais.

Metodologia de projetos
“Educação é vida, não preparação para
a vida.” A partir dessa premissa, John
Dewey, nascido nos Estados Unidos, em
1859, idealizou a metodologia de projetos.
Essa metodologia prevê um conjunto
de atividades sempre relacionadas
a um tema e organizadas através da
interdisciplinaridade e da integração
de diferentes linguagens. O tema há de
vir a partir da demanda dos próprios
alunos, para que haja identificação e
proximidade. Juntamente com o professor,
ou orientador do projeto, o aluno vai
desenvolver pesquisas, questionar, fazer
relações que, por sua vez, incentivarão
novas pesquisas, novas descobertas
e compreensões em seu processo de
aquisição de conhecimento. Ao trabalhar
com projetos, o aluno se torna um sujeito
ativo e reflexivo durante seu processo de
aprendizagem, colocando em prática o
conceito de “aprender fazendo”. Nessa
metodologia, faz-se necessária a formação
constante do professor, que atua como
mediador e facilitador do processo de
conhecimento e tem uma liberdade maior
para atuar em sala de aula.

Guida Machado

Project Methodology
“Education is life, not preparation for life
.” Based on this, John Dewey, born in the
United States in 1859, idealized Project
Methodology. This method provides a group
of acitivities always related to a theme, which
are organized through interdisciplinary
integration of different subjects. The theme
is to be defined by the students’ own
demands, so they can identify with and feel
close to it. Together with the teacher or
project coordinator, the student develops
studies, questionings and connections
that will eventually inspire more research,
studies, discoveries and understandings
in his learning process. From working on
projects, the student becomes an active and
reflexive subject within his own learning
process, putting into practive the concept
of “learning by doing”. In this methodology,
the teacher is constantly learning and acts
as a mediator and facilitator of the learning
process and has more freedom to act within
the classroom.
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A lot of reflecting and action
Marcia gave continuity to Anna Maria’s work. But she established
a culture of reflection in the school, of the professional’s training, of
working on each child’s individuality, very strong inclusion; she started
hiring people to come in and lecture about working with children with
limitations... She really contibuted a lot. She put together a group of
professionals that we didn’t have before and hired coordinators. Anna
built the school little by little. Marcia joined the school when we had over
300 students. She added quality to our work, with more professionals! I
had other people too, like Silmara who took care of the English and Marta,
who was Preschool coordinator. So, the school was growing bigger.
When Marcia joined us I was mostly involved in administrative
work! Because the school was too already big. I still tended to parents,
but a lot less then. Marcia and I became very close. I fell in love with her
pedagogical work! She’s a very involving educator – with both staff and
students. So I sat in on the pedagogical meetings she had, got more
involved but I didn’t have enough time to be in the classroom anymore,
She’s the one that took care of the interviews with parents... From then on
I was focusing more and more on the administrative part.
Guida Machado

Daniela Almeida e os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental, 2010
Daniela Almeida and the second year students, 2010

Brand new winds

Novíssimos ares
Meu primeiro ano lá foi como começar numa escola nova.
Toda a equipe era nova! Todo mundo estava no mesmo
barco. Então tinha muito trabalho, e num lugar novo, com
a coordenadora nova, com os colegas novos! Mas foi muito
gostoso. E a Marcia trabalhava com metodologia de projetos,
então não tinha livro, eram fichas que você criava, o tema você
escolhia dentro dos conteúdos que você tinha que abordar
em cada ano... Era um constante aprendizado, você sempre
tinha que ir atrás de coisas novas, porque as coisas não eram
sempre aquelas... Cada hora aparecia um projeto, cada hora as
crianças se interessavam por uma coisa. Você tinha uma carga
horária bem grande, não parava nunca, mas, por outro lado,
era bacana, porque você não se acomodava.
Daniela Campos de Almeida, pedagoga, entrou na escola como professora em
1996. Em 2001, assumiu o cargo de assistente de direção.

My first year there was like starting at a
brand new school. The whole team was
new! It was everybody on the same boat.
There was a lot of work in a new place, with
a new coordinator, with new colleagues! It
felt really good. Marcia worked with project
methodology, so we didn’t have books, we
had these cards we made and the theme was
chosen from within the content material we
had to address each given year... We were
constantly learning; you always had to go
after new things, because things weren’t
always the same. Something new always
came up and the kids were always interested
in someting else. You had a big workload
and never stopped, but on the other hand it
was good because you never settled in the
confort zone.
Daniela Campos de Almeida, pedagogue, joined the
school as teacher in 1996. In 2001, she took over the role
of Director’s assistant.
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Sopa de letrinhas
Na alfabetização, a gente não usava livro, a não
ser livro literário. Tanto que eu lembro que teve
um ano em que eu alfabetizei as crianças brincando
de restaurante. A gente começou: “Ah, vamos
brincar de restaurante?” “Vamos.” “Está bem.
Então eu sou cliente. Quem vai ser o garçom? Você?
Então pega aí o bloquinho e anota o meu pedido.”
Porque era a partir da função social da escrita que a
gente queria desenvolver todo o trabalho. A gente
montou o cardápio, calculou quanto de macarrão a
gente precisava servir, convidamos a escola inteira
para almoçar na nossa sala, porque a Escola Cidade
Jardim/PlayPen ainda era pequena, dava. Nas aulas
de Artes, a gente confeccionou as toalhas das mesas
italianas, confeccionou o uniforme dos atendentes,
o caixa manuseava o dinheirinho. Então estava
tudo ali: a Matemática, o Português, o uso social.
Aí no dia, para entrar no restaurante, tinha que
trazer um quilo de alimento não perecível, que
foi doado. Servimos macarrão, com dois tipos de
molho. Tinha entrada até, torradinha com alho e
queijinho. A Guida almoçou na nossa sala também,
a Renata Fonseca, que era a psicóloga da escola, a
Marcia e todas as crianças. Foi fantástico. As crianças
acharam o máximo servir os amigos.
Cristina Navarenho Santos Zanetti (Kika), orientadora educacional,
entrou em 1995 na escola, onde foi professora de alfabetização
durante 15 anos.

Alphabet soup
We didn’t use a specific book for literacy, except for story books. I even remember a year when I taught the kids to
read and write by playing restaurant. We started saying: “So, let’s pretend we’re in a restaurant?” “Ok, let’s.” .“Ok, so
I’m the customer, who will be the waiter? You? So grab a pen and paper and take my order.” We wanted to develop our
work based on the social function of writing . We created a menu, calculated how much pasta we had to serve, invited
the whole school to come eat in our room, which at the time we could because the school was still small. In art class
we made Italian-style table cloths, the waiters’ uniforms and the cash register. It was all there: Math, Portuguese, the
social use of it. Then when the day came, to get in the restaurant you had to bring 1kg of non-perishable food, which was
donated. We served pasta and had the option of two sauces. We even had an appetizer which was toast with garlic and
cheese. Guida had lunch in our class too, and so did Renata Fonseca, the school’s student advisor and Marcia as well as
all the kids. It was fantastic. The kids loved serving their friends.
Cristina Navarenho Santos Zanetti (Kika), student advisor, joined the school in 1995, where she taught literacy for 15 years.
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Questões para vida
A gente trabalhava projetos. Então você tinha temas, questões que a gente acabava
levantando com as crianças e, sempre assim, questões da vida, sempre como perguntas
que não têm respostas que você não vai ver num livro. E a gente tinha todo um trabalho
com professores de ver as relações entre matérias, ver que correspondência tinham
com os conteúdos daquela série. A gente fazia um mapa de rede. E aí trabalhava com as
crianças em cima essencialmente de pesquisa. E eram perguntas assim: “Carro, sonho
ou pesadelo?” “O corpo humano é uma máquina?” E a gente envolvia os pais, tinha as
respostas deles. Essa do carro surgiu de alguma coisa das crianças de atravessar a rua, de
ser perigoso. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, principalmente, todo menino sonha em
ter um carro. Até eu lembro que eles entrevistaram uma professora que tinha sofrido um
acidente de carro e ficou cega de um olho. Ela levou a radiografia. Aí a gente entrava nas
Ciências para entender aquilo. Era superinteressante. A gente também aprendia coisas.
Paralelamente, a gente tinha que dividir um pouco o currículo para também trabalhar
conteúdos que não eram contemplados nos projetos, mas que eram daquela série. Então
era um trabalho difícil, desafiante, mas aconteceu.
Marcia Plessmann

Questions for life
We worked on projects. So we had themes, questions that we raised with the kids and that
were always questionins about life, like questions with no answer. Things you won’t find in a
book. And we did all this work with the teachers to find the connection between subjects, to find
out how they related to the contents for a specific grade . We made a network map. And then we
essentially worked with the kids on research. The questions were like: “Car, dream or nightmare?”
“Is the human body a machine?” And we got the parents involved, got their aswers to. This thing
about the car came up from the kids having to cross the street, because of the danger of it. At
the same time, we see that it’s almost every boy’s dream, to own a car . I even remember tem
interviewing a teacher that had been in a car accident and because of it, became blind in one eye.
She brough in an X-ray. So we’d go into science to try to understand that. It was very interesting.
We also learned things. At the same
time we had to split up the curriculum
a little, to work on things that weren’t
part of the projects, but that were part
of the contents for that grade. It was
hard, challenging work, but we did it.
Marcia Plessmann

Apresentação de trabalho em sala
de aula da antiga segunda série do
Ensino Fundamental, 1997
Essay presentation Second grade´s
in the classroom, 1997
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Abrindo alas
A pessoa que tem uma deficiência, uma
limitação física, não tem dispersão alguma,
tem um nível de concentração que é uma
ultracapacidade. A existência é toda aquela
concentração que ela quiser dar. Não é o corpo.
A gente não sabe o que é ficar sem se mexer. E a
Guida nos acompanhava nessa trajetória com a
Ana Clara. Quando chegou a idade escolar dela,
acho que cinco anos, falou: “Quero que a Ana
Clara seja educada na minha escola.” Naquela
época, a Escola Cidade Jardim/PlayPen era a
casa. A Guida, então, fez algumas obras, colocou
rampas, e a Ana Clara entrou na Escola Cidade
Jardim/PlayPen, numa cadeirinha de rodas
pequenininha, em que sentava com a ajuda do
colete. Ela foi a primeira cadeirante da escola.
Teve aí um processo de integração também da
Ana Clara. Havia um pouco de dificuldade na
convivência com as outras crianças.
Anamaria Schindler, cientista social, mãe da ex-aluna Ana
Clara, que estudou na escola no Preschool Three and Four, em
1998 e 1999. Após alguns anos fora, voltou para a escola em
2004, onde cursou o Fundamental II até o final.

Opening doors
A person with a disability, with physical limitation,
doesn’t diverge at all; they have a level of concentration
that is like a super ability. Their existence is all about
how much they can concentrate. Not the body. We
don’t know what it’s like not to be able to move. And
Guida joined us on this path with Ana Clara. When
she reached the age to go to school, at around five,
Guida said: “I want Ana Clara to go to my school.” At
that point, Escola Cidade Jardim/PlayPen was still the
small house, so Guida adapted it, built some ramps
and Ana entered Escola Cidade Jardim/PlayPen in a
little wheelchair where she was able to sit with the
help of a vest. She was the first person in a wheelchair
to attend the school. There was also an adaptation and
integration process for Ana. Sometimes it was a little
hard being with the other kids.
Anamaria Schindler, social scientist, mother of former student
Ana Clara who studied the Preeschool Three and Four in 1998 and
1999. After a few years away, she came back in 2004, where she
attended and finished Middle School.
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Ana Clara no centro da quadra com seu pai, 1998
Ana Clara at the court centre with her father, 1998

Ampliando horizontes
Também foi na minha época que se fortaleceu essa perspectiva de trabalhar com
inclusão. Recebi a mãe da Ana Clara e lembro bem que falei: “Olha, eu gostaria
muito. Vou conversar com a professora que vai recebê-la. Porque não sou eu que
vou ficar diariamente com ela.” Fiz uma porção de perguntas: “Você vai nos dizer
muitas coisas. Vamos precisar do médico dela. Vamos tentar juntas, se você topar
isso...” Acho que foi o que deu certo. E a gente, aprendendo.
Numa ocasião, a gente estava achando a Ana Clara tão isolada... Pensei: “O que
será que aconteceu? Os colegas não procuram.” Conversei com a professora, e ela
falou: “Vamos perguntar para eles?” “Vocês têm conversado com a Ana Clara?”
Eles falaram assim: “Claro. A gente fala todo dia pela internet.” Como ela tinha
dificuldade de falar, e para eles também era difícil ouvir, descobriram uma forma.
E eles falaram com tanta tranquilidade, sabe? Isso foi uma coisa!
Marcia Plessmann

Beatriz, Paola, Felipe e Ana Clara no pátio da Escola Cidade Jardim/PlayPen, 2004
Beatriz, Paola, Felipe and Ana Clara at Escola Cidade Jardim/PlayPen’s patio, 2004

Expanding horizons
It was also during my time that the perspective of working with inclusion was strengthened started. I met with
Ana Clara’s mother and remember well saying to her: “I’d love to. I’ll talk with the teacher that will be in charge of
her group. Because I won’t be able to be with her on a daily basis.” I asked a bunch of questions: “You’ll tell us a lot.
I’ll need to talk to her doctor. Let’s try to do this together, if you’re willing...” I think that that’s what made it work.
And we kept learning.
On one occasion, we thought that Ana Clara was being isolated... I thought: “What’s going on? The other kids
don’t interact with her.” I talked to the teacher and she said: “Let’s go ask them?” “Have you guys been talking to
Ana Clara?” And they replied: “Of course we do. Everyday on the internet.” Since she had difficulty speaking, which
in turn made it harder for the others to listen, they found their own way. And they said it so matter of factly, you
know? That was something!
Marcia Plessmann

63

A rainha e sua carruagem
Um belo dia, a gente foi buscar a Ana Clara na escola e viu a seguinte cena: duas meninas empurrando a
cadeira de rodas da Ana Clara, descendo a rampa que a Guida fez para o playground. E um monte de crianças
atrás, umas dez. E elas iam cantando assim: “Lá vem a rainha em sua carruagem.” Depois, eu disse: “Filha,
que brincadeira engraçada, interessante, bacana!” E ela: “Ah, mãe, eles fazem isso todo dia, a gente brinca de
carruagem e de rainha.”
A felicidade dela maior era por se sentir integrada. Ela já tinha, com cinco anos, essa consciência.
Começou o segundo ano na escola, mas logo em março, abril ela teve a pior crise de toda a história dela,
ficou três meses na UTI. Tudo começou com resfriado, que é normal pegar na escola, aí aquilo foi se
transformando e virou uma pneumonia supersevera. Ela ficou alguns anos fora da Escola Cidade Jardim/
PlayPen, não tinha condições de voltar. Acabei chegando numa professora que foi a tutora da Ana Clara. E a
Guida e eu sempre acompanhando, a gente sempre conversava sobre a adequação ou não do curso.
Anamaria Schindler

The queen and her carriage
One day, we go to school to pick-up Ana Clara and witness the following scene:
two girls pushing Ana Clara’s wheelchair, going down the ramp that lead to the
playground, which Guida had built, And a bunch of kids following them, about
ten kids. And they were singing: “Here comes the queen and her carriage.” Later, I
said: “What an interesting and fun game dear!” She repied: “Oh mom, they do that
everyday, we always play queen and carriage.”
She felt happier because she felt integrated. She was only five, but she was
already conscious of it. She started her second year at school, but then, around
March, April she had the worst crisis of her life and spent three months in ICU. It all
started with a common cold, which was something easy to catch at school, and that
started to change, get worst and developed into a very severe pneumonia. She was
away from Escola Cidade Jardim/PlayPen for a few years. She was in no condition to
go back. I ended up finding a teacher who became Ana Clara’s tutor, and Guida and I
were always following it up closely, talking about the course being adequate or not.
Anamaria Schindler

Ana Clara, com seus colegas de turma, no ensaio da Festa Junina, 1998
Ana Clara with her classmates during the Junina’s party rehearsal, 1998
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O retorno,
Grande surpresa
nova conquista
A Ana Clara fez da primeira à terceira
série em casa. Voltamos para a Escola
Cidade Jardim/PlayPen para o término do
Ensino Fundamental I e o Fundamental
II. De novo, os desafios da integração dela
com o grupo. E ela volta em outra situação,
traqueostomizada, com um aparelho
respirador, deitada. Foi bastante difícil para
ela. A escola tinha crescido, eram outros
professores. Mas alguns deles, e outras
pessoas com quem ela se identificou, foram
muito importantes para o aprendizado e o
acolhimento dela lá. Tinha uma amiga dela,
a Graziela. A Ana Clara ia na casa dela, e ela
ia lá em casa, dormia. E tem o Felipe Maluf
que era da turma um ano mais velha, com
quem ela tem uma relação de oito anos já. São
superamigos, e foram para a mesma escola no
Ensino Médio.
Do ponto de vista do projeto
pedagógico, era a mesma matéria para
todos os alunos. Mas no caso da Ana Clara
sempre foram pensados mecanismos, como
o posicionamento na classe e o tempo para
provas, que permitissem a ela, dentro das
suas condições, ser avaliada e dar a devolutiva
para a escola.
Anamaria Schindler

Quando a primeira aluna com necessidades especiais
ia vir para minha sala, pensei: “Eu já não vou saber
fazer isso!” Quando a gente fica um pouco mais
velha, fica meio engessada. A nossa querida Ana
Clara só movimentava alguns dedos de uma mão,
e, miraculosamente, tinha uma letra lindíssima.
E desenhava divinamente. Foi uma beleza. Uma
aluna atenta, com acompanhantes que eram muito
colaboradores. É uma coisa dificultosa também. Mas
classes com alunos de inclusão têm vantagem no
aspecto humano, disso não resta a menor dúvida.
Você não pode dizer: “Ah, é uma classe igual a todas
as outras!” Mas transcorre muito bem. E isso eu digo,
surpresa para mim, porque eu achei que isso era uma
invenção de moda que não ia dar certo. Mas dá!
Maria Laura Florence Mori

Big surprise
When the first student with special needs was about to
join my class, I thought: “I won’t be able to do this!” As we
get a little older, we become more rigid. Our dear Ana Clara
could only move a few fingers of one hand and miracously,
had beautiful handwriting. And drew beautifully too. It
was wonderful. An attentive student with very helpful
collaborators. It was also a difficult situation, but it’s obvious
that classrooms containing kids with special needs have an
advantage in human aspects, no doubt about it. You can’t
just say: “Oh, it’s a class just like any other!” But it all works
out very well. And when I say I was surprised, it’s because I
thought it was a gimmick that wouldn’t work. But it does!
Maria Laura Florence Mori

The return, a new achievement
Ana Clara went through Grades One to Three at home. We went back to Escola Cidade Jardim/PlayPen for the last
year of Elementary School and Middle School. There were, again, challenges in integrating her with the class. And
she went back in a different situation, with a tracheostomy, with a respirator, laying down. It was very hard on her. The
school had grown, the teachers were new. But some of them, and some other people she identified with, were very
important for her learning and adaptation there. There was a friend of hers named Graziela. Ana Clara would go to her
house and she would come to ours and sleep over. And there’s Felipe Maluf which is one class ahead, with whom she’s
been friends for eight years. They’re great friends and went to the same High School.
From a pedagogical standpoint, all the students had the same subjects. But aside from that, in Ana Clara’s case,
they always thought of mechanisms like where she was placed in the classroom or how long she had for tests, that
enabled her, to the best of her abilities, to be evaluated and give her feedback to the school.
Anamaria Schindler
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Troca de turma
Desde que abriu o portão, a escola já me acolheu, foi uma sensação muito estranha.
Mesmo antes de ter falado com a Guida, o espaço físico, a casinha que tinha, as crianças
brincando, tudo me acolheu. E depois com a Guida, você conversa, vai se identificando.
Na época que eu entrei, estava tendo uma transição de coordenadoras e professoras,
tinha uma equipe meio que entrando, que era a equipe do Português, e uma equipe
de Inglês saindo. Eu ajudei um pouco na coordenação do Inglês, mas muita coisa eu
não conhecia. Eu dava aula superbem, adorava os alunos, adorava minha parceira do
Português. Achava que o meu trabalho
na coordenação não estava dando muito
certo. Preferi só ficar dando aula. Fiquei
por alguns anos no Ensino Fundamental
Ever since the gate opened, the school took me in with open
I, onde trabalhei com todas as séries. Fui
arms; it was a weird feeling. Even before talking to Guida, the
crescendo e aprendendo cada vez mais a ser
physical space, the small house, the kids playing, everything
uma educadora, uma educadora bilíngue.
welcomed me. And then you talk to Guida, who you start
Só depois de seis ou sete anos comecei
identifying yourself with. When I started, there was a transition
a ter um maior interesse de conhecer a
going on between teachers and coordinators; there was a new
Educação Infantil.
Portuguese team coming in and an English team that was

Change of classes

Daniella Avanzi Leonardi, formada em Letras, começou
na escola em 1996 como professora de Inglês no
Ensino Fundamental. É coordenadora da Educação
Infantil.

leaving. I helped a bit with the English coordinating but I didn’t
know much about it. I taught really well, loved the kids and
got along great with my Portuguese partner. I didn’t think that
my coordinating work was going too well so I preferred just to
teach. I stayed a few years in Elementary School where I taught
all grades. I started growing and learning more and more about
being an educator, a bilingual educator. It was only six or seven
years later that I started becoming more interested in Preschool.
Daniella Avanzi Leonardi, graduated in Letras, jo ined the school in 1996 as
Elementary English teacher. Currently works as Preschool Coordinator.

Daniella Avanzi Leonardi e crianças da Educação Infantil, 2010. Daniella Avanzi Leonardi and the Kindergarten students, 2010
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Quebrando a rotina
Quando nós entramos, implantaram os acampamentos e a Slumber Party, e o combinado era alternar, cada
ano um. Tinha toda uma programação no dia da Dormida, que era uma das atividades especiais da semana
das crianças.
Tinha peças de teatro, elaboradas pelos professores, caça ao tesouro com lanterna no playground, desfile
do pijama. Dormiam meninas num quarto, meninos no outro. No jantar, a gente sempre fazia cachorroquente ou pedia pizza. Foi uma coisa que a gente fez uns seis anos seguidos; chegamos a fazer no prédio novo
também. O último foi logo que a gente mudou, que ainda era um grupo pequeno de alunos.
O acampamento no Sítio do Carroção, a cada ida a gente foi vendo que era melhor fazer no princípio do
ano, para as crianças se conhecerem, para o contato com a professora fora da escola, em um outro ambiente,
com outras atividades. Dormir, acordar, estar 24 horas... São três dias fora com as crianças. As avaliações
sempre eram positivas. A gente vê que começava o ano na volta desses acampamentos e as crianças voltavam
completamente diferentes. Até davam uma amadurecida.
Daniella Avanzi Leonardi

Giulia, Felipe e Carolina, numa das
atividades oferecidas pelo acampamento,
prática adotada pela escola para a
integração de alunos, 2004
Giulia, Felipe and Carolina during a
camping activity. A practice adopted by
the school to integrate the students, 2004

Breaking the routine
When we came in, they had impemented camping and Slumber Party and the deal was that we alternate every year.
There was a different schedule on Sleepover days, which was one of the special activities on Children’s Week.
We had plays, prepared by the teachers, scavenger hunts with flashlights in the playground, pijama fashion shows.
The girls would sleep in one room and the boys in another. For dinner we’d either make hot-dogs or order pizza. We did
that for about six years in a row; we even did it in the new building. The last time was right after we moved, when the
school was still small enough.
With each time we had camp at Sítio do Carroção, we’d realize that it was better to do it in the beginning of the
year so that the kids would get to know each other, for the contact with the teachers outside of school, in a different
environment, with other activities. To sleep, wake up, to be there 24 hours... It’s three days out with the kids. The
evaluations were always very positive. We realized that the year really started when we came back from camp ; the
children came back completely different. They’d even come back more mature.
Daniella Avanzi Leonardi
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Festa-baile
Era bem divertido. Tinha uma professora que
agitava muito nessas noites do pijama, a festa do
pijama. A Kika, ninguém a conhece por Cristina,
é Kika. Ela trabalhou 15 anos na Escola Cidade
Jardim/PlayPen. Era muito gostoso, porque tinha
que procurar o tesouro, aquele negócio todo. E
depois tinha uma discoteca, tinha um baile. E nós
nos divertíamos junto com eles. As professoras
colocavam pijama também. Às vezes tinha um pai
que vinha buscar... Eu não colocava pijama por nada.
Marinalva Machado da Silva trabalha na escola desde sua formação,
em 1981. Começou como ajudante de serviços gerais e hoje é
inspetora escolar do Ensino Fundamental I e II.

Era bagunça,
porque ninguém
queria dormir!
Tudo escuro e
uma zoeira. Todo
mundo com seu
saco de dormir.
Nossa, era uma
delícia!
Caio Baldassarri Alciati Rodrigo entrou em 1988 na escola, aos
dois anos de idade. Estudou até o final do Ensino Fundamental.

Dance party

Dormida na escola, professores e alunos de pijama. Professora Denise
Tonelo com alunas do segundo e terceiro anos, 2004. The school’s sleep
over night, teachers and students wearing pajamas. Teacher: Denise
Toledo with elementary school students from Grades 2 and 3, 2004

It was really fun. There was a teacher who was a lot of
fun on those pajama nights, the pajama parties. It was
Kika. Nobody called her by her real name, Cristina, it
was Kika. She worked for fifteen years at Escola Cidade
Jardim/PlayPen. It was so much fun; we had to go on
scavenger hunts, all those things. And then there was a
disco, there was a Dance. And we had fun together with
them. The teachers wore pajamas too. Sometimes a
parent would come to pick up his child... Nothing could
get me to put on pajamas.
Marinalva Machado da Silva has been at Escola Cidade Jardim/
PlayPen since it’s inception. She started out as general services aid
and is currently school inspector of Elementary and Middle School.

It was chaotic beacuse nobody wanted
to sleep! All dark and chaotic. Everybody
with their sleeping bag. It was awsome!
Caio Baldassarri Alciati Rodrigo joined the school in 1988, when he was two. Studied until the end of Elementary School.
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O importante é
participar
Quem coordenava as olimpíadas era o professor
de Educação Física. Se não me engano, também era
na semana da criança, em que a gente parava um
pouco com o conteúdo pedagógico e fazia outros
tipos de atividades, também com aprendizado
ali. O bacana era que envolvia os alunos desde o
princípio. Desde o desenho da camiseta, que as
crianças faziam. E não tinha professora de Artes
naquele tempo, nós é que fazíamos com eles.
Eram três times e misturavam as faixas etárias. No
futebol, tinha criança do primeiro até o quarto ano,
com o objetivo de integração dos maiores com os
menores. E a criança podia escolher aquilo em que
ela tinha mais habilidade. Umas crianças, dos mais
velhos, faziam apresentação de cheerleaders, de
torcida. Tinha o desfile da apresentação. Depois, a
premiação. A Guida sempre estava presente nesse
dia! Era uma coisa bem interna, só os profissionais
da escola e a gente.
Daniela Campos de Almeida

The important thing
is taking part
The Physical Education teacher coordinated the
olympics. It happened during Children’s Week, if I’m
not mistaken, when we’d give the pedagogical work
a break and would have alternate activities, also as a
learning experience. The good thing is that the students
were involved from the beginning. Starting from the
designing of the shirt, which the kids made. And there
was no Art teacher at the time, we’re the ones who did
it with them. There were three teams and we mixed
up the ages. In football there were kids from Grades
One through Four, so that we integrated the older boys
with the younger ones. And the child could choose to
do whatever he felt more capable of. Some older kids
would do cheerleading and fan presentations. There
was the parade. Then the awards presentation. Guida
was always present on that day! It was just the school
professionals and us.
Daniela Campos de Almeida

Dia de glória
A gente esperava as olimpíadas ansiosamente
também. Era o momento de cada um brilhar,
então cada grupo tinha uma cor: laranja, amarelo e
vermelho. Era uma gritaria, a gente vivia o negócio
mesmo. Eu lembro que teve um jogo de futebol,
e eu sou horrível no futebol, mas não sei o que
deu que eu fiz três gols. Sei lá, acho que foi um dos
dias mais legais, me senti o astro! Minha mãe ia lá,
tirava fotografia. Acho que nem era para os pais
irem... Meu pai falava: “Ah, filho, essa escola é a
minha segunda casa.”
Felipe Amiky Maluf foi aluno da escola desde a Preschool até o
último ano do Ensino Fundamental. Entrou em 1994.

Glory days
We also anxiously awaited for the school games. It
was the moment for each one to shine, so each group
had a color: orange, yellow and red. There was all this
screaming, we really got into it. I remember there was a
soccer game, and I’m a terrible player and I don’t know
what happened but somehow I scored three goals. I don’t
know, I think it was one of the best days, I felt like a star!
My mom would go there and take pictures. I don’t even
think the parents were supposed to be there... My dad
would say: “Oh son, this school is like my second home.”
Felipe Amiky Maluf was a student from Preschool until the last year
of Midde School. He started in 1994.
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Diversão
garantida
Depois da aula, tinha judô na escola; isso quando
eu era criança. Fiz por vários anos e adorava. Nosso
professor era o Douglas Vieira, prata nos Jogos
Olímpicos de 1984. Ele chegou a levar a gente para
competir. Eu fui umas três vezes. Tinha cerimônia
de troca de faixa, tudo na escola mesmo, com
minicampeonato, com apresentação. Ah, e todas
as festas que nós fazíamos lá foram marcantes.
Tinha muita música em inglês para o Halloween.
A gente saía cantando, ensaiando. E Festa Junina
era completa: padre, noiva, noivo, pai da noiva,
espingarda, tudo.
Caio Baldassarri Alciati Rodrigo
Festa Junina em que a quadrilha do Preschool Five aconteceu sobre a
piscina da casa provisória, 2002
Junina’s Party. The square dance was performed above the swimming
pool of the temporary house, 2002

Garanteed fun
After class there was judo in school; this was when
I was young. I practiced it for many years and I loved
it. Our teacher was Douglas Vieira, a silver medalist in
the 1994 Olympic Games 1984. At a certain point he
had us compete. I went three times. They had the belt
ceremony, a mini tournament, a presentation, all at
the school. Oh, and all the parties we had there were
unforgettable . There were a lot of songs in English for
Halloween. We’d rehearse and sing. And Festa Junina
was complete: priest, bride, groom, father of the bride,
shotgun, the whole bit.
Caio Baldassarri Alciati Rodrigo

Trick-or-treat
A gente aguardava o ano inteiro o Halloween, se preparava lá na escola, ia para o Shopping Iguatemi e
ficava cantando lá: “Trick-or-treat, smell my feet, give us something good to eat.” A gente voltava com um
monte de balas. O pessoal das lojas dava. Se não dessem balinha, a gente: “Uuuuuuuu.” Eram 40 crianças, a
gente causava no Shopping Iguatemi! Tinha gente que saía correndo da loja para comprar um doce nas Lojas
Americanas. Halloween era superlegal.
Gabriel Passerine Pavan
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Balde de água fria
Teve um dia nas olimpíadas em que a gente estava jogando, não sei se
era final, mas era um dia grande, porque estava todo mundo. Na quadra
tinha uma arquibancada enorme, que nem devia ser tão enorme assim,
mas para mim era. E lá é cheio de casas maravilhosas, incríveis, enormes
em volta. A vizinha do lado se enfezou com a gente, porque estava tendo
muito barulho − e a gente sempre fazia barulho. Ela estava jogando tênis
na quadra da casa dela, estava irritada com a gente, e não teve dúvida,
pegou uma mangueira e começou a tacar água nos alunos. A gente não
entendia o que aquilo significava, mas começou todo mundo a xingá-la.
Os professores, desesperados. Eu lembro de uma professora, que deu
aula para mim na primeira série, chamava-se Jasmin Kállas, claramente
chorando, gritando para mulher: “O que você está fazendo? Isso é uma
loucura!” Foi um dia chocante nas nossas vidas.
Giulia Carvalho Afiune entrou na escola em 1999. Estudou da primeira até a oitava série.

Cold shower

Trick-or-treat
We waited all year for Halloween; we’d get ready at
school and then we’d go to Shopping Iguatemi to sing
there: “Trick-or-treat, smell my feet, give us something
good to eat.” And we came back with all that candy.
The people in the stores would give them to us. And if
they didn’t: “Uuuuuuuu.” There were 40 kids, we would
cause mayhem at Iguatemi! There’d be some people who
would hurry out to get some candy at Lojas Americanas.
Halloween was very cool.
Gabriel Passerine Pavan

There was one day during the olympics; we were
playing, I don’t remember if it was the finals but it was a
big day because everybody was there. There were huge
bleachers by the court, and they’re probably not even
that big, but they seemed so at the time. And there were
all these beautiful, incredible, huge homes all around.
The next door neighbor got aggravated by us because we
were rowdy – and we were always rowdy. She was playing
tennis on her court, got mad at us, and didn’t even think
twice before spraying the students with a hose. We didn’t
know what that meant, but we all started to call her
names. The teachers were desperate. I remember Jasmim
Kállas, one of my teachers in Grade One, actually crying
and screaming at the woman: “What are you doing? This
is crazy!” It was a shocking day in our lives.
Giulia Carvalho Afiune joined the school in 1999. Attended from Grade
One through Eight.
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Bruxas de parar o
trânsito
O Halloween era muito engraçado. Eu ficava assim: “Quem é?”
As crianças se transformavam mesmo, vinham maquiadas, era um
show o negócio, viu? Na frente da escola aquelas princesas ou bruxas
maravilhosas. Carros paravam para tirar foto! A gente enfeitava a
escola toda, colocava aquele monte de papel roxo. Era a época em
que eu mais comprava papel escuro. E eles chegavam pedindo a bala.
Daí que você tinha que saber um pouco de inglês. Chegavam falando
“brincadeiras ou travessuras?”, se você falasse travessura, eles iam
aprontar alguma. Então todos os departamentos tinham um saquinho
com doce. Outra coisa muito legal era a ida dos maiores ao Shopping
Iguatemi. Iam de ônibus. A gente fazia um ofício para o shopping. Os
menores faziam desfile na escola. Faziam um palco, desfilavam e aí
todo mundo batia palma. E as mães ouriçadas querendo tirar foto.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Traffic stopping witches
Halloween was really funny. I’d be like: “Who’s that?” The kids really put on a show, you know? They’d go through
a transformation, getting all made up. All those beautiful princesses and witches in front of the school. Cars stopped
and people took pictures! We decorated the whole school, put up a bunch of purple paper. It was when I bought the
darkest paper. And they’d come asking for candy. So you had to know a bit of English, right? They’d come saying “Trick
or Treat?”, if you said “trick”, they’d sure come up with something. So we had candy in all departments. The older ones
going to Shopping Iguatemi was also very cool. They’d go by bus. We’d have written permission from the shopping
center. The younger ones would have a costume show at school. They had a stage where they went out and walked and
everyone applauded. The excited moms were there trying to take pictures.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Alunos e professores, no dia de Halloween, pedindo balas no Shopping Iguatemi, 1997
Teachers and students asking for candies at Shopping Iguatemi, 1997
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Chá de
sabedoria
Tem eventos que acontecem todo
ano. O Chá dos Avós é muito bacana.
É uma atividade em que as crianças
fazem um livro de histórias que fala
de brincadeiras antigas, brincadeiras
atuais. E elas têm que fazer toda uma
pesquisa com os avós. E tem o dia em
que os avós vão para escola e trazem
um brinquedo da época deles. Daí
fazem uma roda e explicam para que
era, o que era, o tempo em que eles
brincavam... Isso também ficou uma
coisa que sempre acontece na escola,
que os avós até esperam.
Luis Felipe Buttoni com seu avô, construindo, juntos, um papagaio, 2007
Luis Felipe Buttoni with his grandfather making a kite together, 2007

Daniela Campos de Almeida

Tea of knowledge
Some events happen every year. The Grandparents’ Tea Party is very nice. It’s an activity where the kids write a story
book about old games, and new ones. They have to do research with their grandparents. Then on a certain day, the
grandparents come in with a toy from their childhood. Then we get in a circle and they tell us what it was and how the
period they played with it was like... It happens regularly at the school now, the grandparents eagerly await for it.
Daniela Campos de Almeida

A PlayPen
debutante
On PlayPlen’s fifteenth birthday, all students,
except for the very little ones, learned to sing
“We are the world”, the song they made for
Africa, where Michael Jackson and Lionel Richie
sang. “We are the world, we are the children,
we are the ones who make a brighter day...” The
parents went and we all held hands around the
court and sang that song. It was beautiful. We
always had music. Every Friday in English class.
We sang one until we learned it and then we’d
move on to another. Before she left, the teacher
played it louder and we sang and danced in the
classroom. I loved it!
America Cavaliere

A debutante
PlayPen
Na festa de 15 anos da PlayPlen, todos os alunos, menos
os pequenos, aprendemos a cantar aquela música “We
are the world”, que fizeram para África, aquela em que
cantam Michael Jackson, Lionel Richie. “We are the world,
we are the children, We are the ones who make a brighter
day...” Os pais foram, e todo mundo de mãos dadas em
volta da quadra, cantando a musiquinha. Foi bonito.
Sempre tinha música. Toda sexta-feira na aula de Inglês. A
gente cantava até aprender, depois era outra. Aí, antes de
ir embora, a professora colocava mais alto, a gente dançava
na classe, cantando a música. Eu amava!
America Cavaliere
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Aula de Brasil em Berkeley
Lembro muito também da viagem para a Califórnia com a Escola Cidade Jardim/PlayPen. Foi incrível! Eu
tinha 13 anos. A gente foi para a Universidade de Berkeley dar uma aula de Brasil. Era uma sala grande, e os
alunos ficaram superinteressados. E eles todos modernérrimos... Cada um de nós escolheu um tema e uma
coisa para levar e falar. Muito interessante. Um olhar totalmente antropológico. O que, para cada um, marca
o Brasil? Eu falei das Havaianas. E me lembro de alguém que falou de brigadeiro.
Eu fiquei impressionada, porque é uma faculdade que tinha um monte de projeto com cor, com foto nos
corredores. Os americanos, os alunos em geral, desde pequenos até a faculdade têm muito isso de cor, arte
gráfica. Isso foi uma coisa que a Guida trouxe, a importância dos grafismos, das cores para chamar a atenção,
para você aprender.
America Cavaliere

Lesson on Brazil at
Berkeley
I remember the trip to California with Escola Cidade Jardim/
PlayPen. It was incredible! I was 13. We went to U.C. Berkeley
to teach a class about Brazil. It was a large class, the students
were very interested. They were all very “modern”... Each of us
chose a theme and something to take and talk about. It was
very interesting. A completely anthropological view. What was
a Brazilian staple to each of us? I talked about “Havaianas”, and
remember someone else talking about brigadeiro.
I was impressed because it was a university with a lot of
colorful projects, with pictures on the hallways. From a small age
all the way through college, American students in general, are
really into art and graphic work. The importance of graphisms is
something Guida brought. To learn about the importance of the
colors to draw attention.
America Cavaliere

Close encounters
of the fith kind

Contato imediato de
quinto grau

The Berkeley trip was amazing. It was the
first time I saw a University that big, it was
absurd, huge buildings, lawns and fields. This
exchange happened because of an American
from the university, who took her project
called “Fith Dimension” to Escola Cidade
Jardim/PlayPen. Among other things we
went there to talk about the beginning of the
project in Brazil and to integrate and visit other
schools that were part of the project. I think we
were a group of 15 students of all ages.

Foi uma coisa fantástica a viagem para Berkeley. Foi a
primeira vez que vi uma universidade daquele tamanho,
achei uma coisa absurda, construções enormes, gramados,
campos. Esse intercâmbio surgiu porque uma americana dessa
universidade levou para a Escola Cidade Jardim/PlayPen
um projeto dela, chamado Quinta Dimensão. Entre outras
atividades, fomos para lá falar sobre o começo desse projeto
no Brasil, visitar e fazer integração com outras escolas que
também faziam parte do projeto. Acho que fomos num grupo
de uns 15 alunos, e tinha gente de todas as idades.

Caio Baldassarri
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Caio Baldassarri

Amigo imaginário
A sala de informática se chamava Quinta Dimensão. Criaram isso quando
eu entrei na Escola Cidade Jardim/PlayPen. Era um projeto de computação. E
tinha o Golfinho, que era um personagem muito bem pensado, tudo de bom,
supercaridoso, boa alma. Essa foi uma das estratégias mais geniais que a Escola
Cidade Jardim/PlayPen já teve. O Golfinho tinha um mundo mágico, e um
ser chamado Agramon tentava destruí-lo.
Só que com as letras de Agramon também
formava a palavra amor. Então, no fundo ele
também era bom. A gente participou dessa
The computer room at Escola Cidade Jardim/PlayPen was
ebulição. Os alunos mais velhos escreviam
called Fith Dimension. They came up with that when I joined
cartas para os mais novos como se fossem o
the school. It was a computing project. And they had this
Golfinho. Tudo girava em torno da aula de
Dolphin, a very well thought-out, very benevolent character,
informática que a gente tinha. E o Golfinho
all good, good soul. It was one of the most genious strategies
passava desafios para gente; tinha vários
Escola Cidade Jardim/PlayPen has ever had. The Dolphin had a
joguinhos, e a gente tinha que passar de fase.
magic world where a creature named Agramon tried to destroy
E a gente escrevia cartas para o Golfinho
him. But the letters in Agramon also spelled amor (love). So,
falando da nossa vida, o que a gente achava
deep inside, he was also good. We participated in this outbreak.
da Quinta Dimensão. Isso durou da minha
The older students wrote letters to the younger ones, as if they
primeira até a quarta série. Eu lembro que na
were the Dolphin. And it all revolved around the Computer
primeira série eu acreditava muito, queria
class we had there. And the Dolphin gave us challenges; there
ver o Golfinho. Escrevia cartas, em inglês,
were all these games and we had to get to the next level. We
wrote letters to the Dolphin, talking about our lives and what
assim: “Golfinho, por favor, apareça.”
we thought about the Fith Dimension. This lasted from Grade
Como a Quinta Dimensão era no prédio do
One to Four. I remember that I really believed it in Grade One,
Ginásio, era muito legal ir para lá. A sala era
I wanted to meet the Dolphin. I wrote letters in English, saying:
muito bonita, junto com a biblioteca. Tinha
“Please show yourself Dolphin.” Since the Fith Dimension was
flores, oceano, vários golfinhos. A gente
in in the Gymnasium building, it was great going there. It was a
fazia uma roda e tinha tipo aquelas meias de
beautiful room next to the Library. There were flowers, ocean,
Papai Noel, só que em formato de golfinho,
many dolphins. We got in a circle and had these stockings, like
de onde a gente tirava as cartas. Era uma
the Christmas ones except they were in the shape of dolphins,
expectativa: “Será que o Golfinho escreveu
and we took the letters from inside them. There was this
para gente? Como que ele arranja tempo para
expectation: “Did the Dolphin write us? How does he find time
escrever para todo mundo?”

Imaginary friend

to write to everyone?”
Giulia Afiune

Giulia Afiune

Lora Taub, mentora
do projeto Quinta
Dimensão, entre alunos
e a professora da
Escola Cidade Jardim/
PlayPen, 2000
Lora Taub, mentor of
Fifth Dimension, among
students and a teacher
of Escola Cidade
Jardim/PlayPen, 2000
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Footsteps to the Bienal

Pegadas rumo à
Bienal
As bienais são um caso à parte! Surgiram de uma
ideia que a Marcia teve, inteiramente artesanal,
empírica. Na primeira Bienal, a gente teve um
tour de force, como diziam os meus avós. A gente
fazia aquele esforço extraordinário para conhecer
o caminho, para saber como era a história. E você
sabe que, inconscientemente, isso sempre se revela,
porque na primeira Bienal nós colocamos, no chão,
pegadas de papel para indicar o que estava em que
sala. Era um retrato da nossa própria busca, nós
estávamos procurando o caminho mesmo. E desde a
primeira, já nos deu um enorme prazer, um trabalho
tremendo e uma resposta muito grande, porque
os alunos embarcaram com mala e cuia! Acharam
extraordinário ver o resultado do trabalho deles. A
Bienal tem uma função fantástica! Eu sei que teve
sempre uma resposta boa, que nos incentivava para a
próxima Bienal.
Maria Laura Florence Mori

Healthy unrest
It was very important for the students, because art
fosters awareness. When you spend months talking
about a specific subject and slowly develop those works
– some collective, others individual – it brings on all the
unrest that we hope that art would bring to a student.
We didn’t have a proper art room or specific art
teacher.
From the moment we had an Art department, then
things started progressing faster. The authors whom
inspired us were present as much as they possibly could.
We had a lot of feedback and they accepted it with great
enthusiasm.

The biennials were something else! It came about
from a totally empirical and artistic idea that Marcia
had. On our first Bienal, we had a tour de force, as my
grandparents would say. We went through a huge effort
to learn the way, to learn how it was. And you know that
unconsciously, this always emerges, because on our first
Bienal we set paper footsteps on the floor to tell us what
was in each room. It was a reference to our own search,
as we were actually looking for our path . And it was very
pleasing to do since the very first one. A lot of work and
a huge response, because the students really got into it!
Seeing the result of their work was extraordinary to them.
It has a fantastic purpose! I know that it always had a great
response, something which always motivated us for the
next Bienal.
Maria Laura Florence Mori

Inquietação
saudável
A importância para os alunos é enorme, porque
arte é uma questão de sensibilização. Quando você
passa meses falando de um determinado assunto
e construindo pouco a pouco aqueles trabalhos −
alguns coletivos, outros individuais –, isso desperta
toda a inquietação que a gente deseja que a arte
desperte no aluno.
Não havia propriamente uma sala de artes, uma
professora específica.
Quando começou a haver o Departamento
de Artes, aí a coisa começou a progredir cada vez
mais. Na medida do possível, os autores que nos
inspiravam estavam presentes. Nós sempre tivemos
muito eco, eles aceitavam com grande entusiasmo.
Maria Laura Florence Mori

Maria Laura Florence Mori
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Bienais da escola
As Bienais da escola são um projeto integrador, que acontece a cada dois anos e
dura todo o ano letivo. Seu objetivo é trabalhar a arte num conceito ampliado,
envolvendo alunos e professores de todas as matérias. Foram desenvolvidas
sete bienais na escola:

I Bienal , 1996
Tema: Abstração. Artista homenageada: Tomie Ohtake.

II Bienal , 1998
Tema: Cores. Artista homenageado: Arcangelo Ianelli.

III Bienal , 2000
Tema: Memória e cultura brasileira. Artista homenageado: Glauco Rodrigues.

IV Bienal , 2002
Tema: Arte técnica e tecnológica. Artista homenageado: Guilherme de Faria.

V Bienal , 2004
Tema: Diversidade cultural, museu e outras linguagens. Artistas
homenageados: Lasar Segall e Moacyr Scliar.

VI Bienal , 2006
Tema: Brasil. Artista homenageado: José Roberto Aguilar.

VII Bienal , 2008
Tema: Meio ambiente. Artista homenageado: Frans Krajcberg.

Em sentido horário: visita dos alunos da terceira série à
Oca, Parque Ibirapuera, 2008, e
apresentação de alunos da escola na exposição da II
Bienal de Artes, na Sala São Luiz, 1998
Third Grade’s students in Oca, Ibirapuera’s Park, 2008
Student’s presentation during the Arts Biennial II
exhibition at the São Luiz space, 1998
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Em sentido horário: trabalho de alunos
apresentado na III Bienal de Artes da
escola, 2000.
Produção de um trabalho para as Bienais,
alunos do sétimo ano, 2008.
Resultado do trabalho coletivo, de
professores e alunos, o Navio das Cores,
inspirado na obra que serviu de base para
os estudos da V Bienal, 2004
The students’ works presented during the
school’s Arts Biennial III, 2000.
Seventh Grade’s Students making an art
work for the Bienal, 2008
The result of a collective project among
teachers and students; a ship of colors, they
were inspired by a book chosen to be the
structure of the Arts Biennial V, 2004

Biennials at school
The school’s Biennial Projects, happen every other year and last all year long. Its goal is to
work with art on a broader concept, getting students and teachers of all subjetcs involved. We
have held seven biennials at the school:

Biennial I, 1996
Theme: Abstraction. Honored Artist: Tomie Ohtake.

Biennial II, 1998
Theme: Colors. Honored Artist: Arcangelo Ianelli.

Biennial III, 2000
Theme: Brazilian culture and memory. Honored Artist: Glauco Rodrigues.

Biennial IV, 2002
Theme: Technical art and technology. Honored Artist: Guilherme de Faria.

Biennial V, 2004
Theme: Cultural diversity, museum and other styles. Honored Artists: Lasar Segall and
Moacyr Scliar.

Biennial VI, 2006
Theme: Brazil. Honored Artist: José Roberto Aguilar.

Biennial , 2008
Theme: Environment. Honored Artist: Frans Krajcberg.
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Estreia bombástica
Eu participei da primeira Bienal, que foi da Tomie Ohtake. Antes de tudo, tinha um aprendizado da
professora, saber das obras, de como ia fazer. Cada uma dentro do seu grupo tinha que achar ali um fiozinho
para ver onde ia entrar, de onde ia partir para trabalhar com seus alunos. Foi muito bacana. Junto com as obras
das crianças tinha uns quadros que a Tomie emprestou. Todas as salas tinham ido visitar a casa dela. Foi a
primeira Bienal, e a escola nem acreditou em tudo que fez, porque tudo foi a partir dos professores com a
coordenadora, não tinha uma pessoa especializada! Nós fomos estudando e fomos fazendo e acabou dando
tudo certo.
Daniela Campos de Almeida

Tomie Ohtake e os alunos da Escola Cidade Jardim/PlayPen, da classe da professora Kika, nas atividades da I Bienal de Artes, 1996
Tomie Ohtake and Escola Cidade Jardim/PlayPen students, from teacher Kika’s class, during the activities of the Arts Biennial I, 1996

Bruno Senna cumprimenta Tomie Ohtake, artista homenageada da I Bienal de Artes da escola, 1996
Bruno Senna greets Tomie Ohtake, the artist was honored on the school’s Arts Biennial I, 1996

Bombastic premiere
I participated in the first Bienal, which was the Tomie Ohtake one.
First of all, there was the teacher’s learning and knowledge of the work
and how they planned to work with it . Each one in the group had to
figure out a place to start working from with the kids. It was very neat.
Along with the kids’ works, there were some of Thomie’s, which she
lent us. All the classes visited her home. It was the first Bienal and
we couldn’t believe everything we managed to do, because it was all
between the teachers and the coordinator, we didn’t have a specialist
to do it! We studied, started doing it and it ended up working out.
Daniela Campos de Almeida

80

Arte viva
O projeto se chamava “A Criança e a
Arte”. A gente escolhia um artista vivo
para a criança poder ter essa relação.
Então foi muito legal todo o trabalho que
a gente fez com a Tomie. Ela foi à escola
ver a nossa I Bienal de Artes. Lembro que
um menininho chegou perto dela, que já
tinha seus 80 anos, a beliscou e falou: “Ela
existe de verdade!” Depois conversamos
na escola sobre isso: como essa questão dos
heróis é muito o adulto que apresenta para
a criança. E, naquele tempo, que era tudo
Power Rangers, só heróis fortes, bonitos,
supermulheres, a Tomie ficou sendo uma
heroína para as crianças.
A segunda Bienal também foi
maravilhosa, quando a Escola Cidade
Jardim/PlayPen fez 15 anos. Foi com
o Ianelli, que também nos recebeu no
ateliê dele. As crianças foram conhecer
todo aquele espaço artístico. No dia de
inauguração de uma escultura dele no
Jardim da Aclimação, foram os pais, as
crianças e os professores. Então essa
relação com arte foi se transformando.
Eles falavam de arte. Arte abstrata,
figurativa... Até os pequenininhos tinham
definição do que é arte. Um deles disse
que arte abstrata é quando o pincel dança
no papel, sem formas. Eles ensinam coisas
para a gente, apontam. São sábios. Têm um
outro jeito de ver, resgatam na gente essa
visão de diversidade.
Marcia Plessmann

Trabalho de alunos apresentado na III Bienal de Artes da escola, 2000
The students’ works presented during the school’s Arts Biennial III, 2000

Living Art
The project was called “Art and the Child”. We chose a living
artist, so that the child could have this contact and the work
we did with Tomie was very good. She went to the school to
see our First Arts Biennial. I remember a little boy going up to
her, who was already in her 80’s, pinching her and saying: “She
really exists!” We later talked about this in school: how adults
introduce the idea of heroes to the child. At the time, it was all
too much about Power Rangers, only strong, handsome heroes,
superwomen, and Tomie became a hero to the children.
The second Bienal, on Escola Cidade Jardim/PlayPen’s
fifteenth birthday, was also wonderful. It featured Ianelli, whom
we visited in his studio. The kids went to see all of that artistic
space. On the inauguration of a sculpture of his in Jardim da
Aclimação, the kids went with their parents, and teachers. So this
relationship with art was changing.
They talked about art. Abstract art, figurative... Even the little
ones had a defintion of art. One of them said that abstract art is
when the brush dances on the paper, without form. They point
and teach us things. They’re wise, have a different take on things
and bring back to us this vision of diversity.
Marcia Plessmann
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Aula de maravilhamento
Tem várias coisas muito boas, colégios magníficos em São Paulo, todos de extrema vanguarda, e a
Escola Cidade Jardim/PlayPen é um deles, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas tão magníficas, são deusas
que dirigem essa instituição. É uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi em matéria de educação.
Não acreditei no nível quando fui apresentado lá e participei da Bienal. Fui lá, interagi com o pessoal,
pintamos juntos. Eram todas as séries, tudo misturado. A escola propunha atividades e a gente propunha
a pintura; a gente fez uma Bienal lá, todo mundo pintando. Aprendi com eles, não ensinei. Eu saía aceso.
Aprendi, primeiro, que uma geração fantástica está
se formando. E aprendi, tive consciência de que
existe um lado didático desse nível, que é muito
existencial, porque pega tudo, várias facetas. O
Among many good things in São Paulo, there are
talento a pessoa tem, mas pode jogar fora. O mais
incredible
schools, all very avant-garde, and Escola
importante não é nem o talento, nem o que você vai
Cidade Jardim/PlayPen is withou a doubt, one of them.
fazer; o mais importante é o maravilhamento. E esse
There are so many great people, goddesses, who run this
maravilhamento a escola tinha. Ela dá a possibilidade
institution. One of the most astonishing things I’ve ever
de a pessoa se maravilhar diante de tudo. Do saber.
seen in terms of education. I couldn’t believe the level
Do conviver. Arte é maravilhamento. E antigamente
of their work when I was first introduced to the school
existiam diferenças básicas e segmentação entre Arte,
and took part in their Bienal. I went there, interacted and
Ciência, Humanidades. Hoje é uma coisa só e tanto é
we painted together. All grades together, all mixed up.
pela própria internet. Não existem mais barreiras de
The school came up with the activities and we proposed
linguagem, fronteiras. Ser um engenheiro enorme é
painting; we did a biennial there, with everybody
uma Arte, um matemático total, também.
painting. I didn’t teach, I learned from them. When I left,

Wonder lesson

José Roberto Aguilar, artista plástico multidisciplinar. Foi o artista
homenageado pela Bienal da Escola Cidade Jardim/PlayPen em
2006, cujo tema abordado foi “Brasil”.

A obra em foco
Ter minha obra como objeto foi uma coisa meio
comovente. Foi a primeira vez. Se bem que é
também muito interessante: porque é comovente,
mas é lúdico. Tudo bem, pegaram um neguinho aí
que tem uma história na História da Arte, mas ao
mesmo tempo eu vi meus quadros. As professoras
que fizeram isso, fizeram com uma categoria de
inclusive me traduzir para a moçada. Isso foi um
trabalho de muita profundidade.
José Roberto Aguilar
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I was glowing. The first thing I learned, is that there is a
fantastic generation on the way, being prepared. I also
learned about and became aware of this very high level
of didactics, which is very existential, very broad and
encompasses many facets. A person can have talent, but
can also throw away that talent. The most important
thing isn’t talent or what you’re going to do; the most
important thing is wonder, and the school had that
wonder. It enables a person to wonder about everything;
about learning, about living together. Art is wonder. In
the past, there have been basic differences between Art,
Science, Humanities . Nowadays it’s all one big thing and
a lot of it is through the internet. No language barriers,
no boundaries. Being a great engineer is an art form,
being a full blown mathematician is too.
José Roberto Aguilar, multidisciplinary artist. Honored artist at
Escola Cidade Jardim/PlayPen’s Biennial in 2006. The theme was:
Brazil

O artista em
carne e osso
O Aguilar foi lá na escola, contou as coisas da
ditadura, da opressão, do exílio que ele passou. E eu
achei que esse contato foi o mais legal, porque meu
pai não pegou essa fase, meu avô também nunca
me contou essas histórias, também porque minha
família nunca passou por esse tipo de situação,
ninguém era muito esquerdista lá. Ver esse outro
lado do cara contando o que ele passou, aí ver isso
refletido nas obras dele, ver a bandeira do Brasil toda
manchada de vermelho, da forma como ele retratou
ali, você começa a entender mais a cabeça do cara.
O que ele criou, não foi à toa, entendeu? Ter esse
contato ali com o artista é muito importante.
Felipe Maluf

You need to be patient
with the Biennials, because
the project will surface at
some point. We’re talking
about a creative process.
And the way creative
processes work, is that you
feed it and feed it and
feed it, and at some point,
it shows itself.
Gabriela Salles Argolo Costa, pedagogue, joined the school in 2004 as
Coordinating Assistant. In 2006, became Head of Elementary school.
She has been responsible for the Biennials since joining the school.

Na Bienal precisa
ter calma, porque
uma hora o projeto
vai brotar. Estamos
falando de um
processo de criação.
E processo de criação
você alimenta,
alimenta, alimenta, e
uma hora ele aparece.
Gabriela Salles Argolo Costa, pedagoga, entrou na escola em 2004
como assistente de coordenação. Em 2006, tornou-se coordenadora
pedagógica do Fundamental I. Desde que ingressou, é responsável pela
organização das bienais.

The artist in flesh and
bone
Aguilar went to our school and told us things about the
military regime, the oppression, the exile he went through.
And I thought this was the coolest part because my father
hadn’t gone through all that and my grandfather had never
told me those stories; in part, because my family never
really went through that kind of thing, nobody was much
of a leftist there. To hear this other side, of the guy telling
us what he went through, and then to see that reflected in
his work, to see the Brazilian flag all stained in red the way
he did it, you start to understand what’s going through his
head. What he created wasn’t by chance you know? Having
that kind of contact with the artist there is very important.
Felipe Maluf

Focus on construction
Having my work as the object was quite touching. It was a first for me. It’s also very interesting: because it’s moving,
but it’s also playful. Ok, so they got someone who made his mark in the History of Art, but at the same time, I saw my
paintings. The teachers who did this, did it with such care, that they even “translated” my work to the kids. It was project
with a lot of depth.
José Roberto Aguilar
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Equipe no ponto,
espaço nem tanto
Era uma coisa gostosa, você ia com prazer dar
aula lá! A equipe que se formou de professores se
dava muito bem entre si, com a Marcia, com os
funcionários, com os alunos. E, depois de dois anos
ou três, em que se concretizou um pouco esse grupo,
a Guida quis voltar a ter o sexto ano. Foi quando
ela comprou outra casa ao lado. Quebrou o muro
e adequou a escola à nova casa exatamente como
ela era. Depois foi tendo sétimo, oitavo, nono ano.
Quando a escola começou a crescer, aí começou
a questão do espaço. Tinha um terreno imenso e
mal aproveitado. As salas tinham que ser maiores,
mais lugar para as crianças brincarem. Foi aí que ela
começou a pensar em reformar. E eu lembro que ela
chamava um pouco a equipe para participar daquilo
em que ela estava pensando: “O que é que vocês
acham?” Acho que isso tinha muito a ver com o jeito
da Marcia trabalhar: “Você quer construir, mas é bom
escutar um pouco os professores, a necessidade de
quem está ali no dia a dia.”

Team ready, space,
not really.
It was a beautiful thing, you loved teaching there!
The teachers really got along with each other, with
Marcia, the other employees and with the students.
And after about two or three years, when this group
had been consolidated, Guida wanted to bring
back Grade Six. It was when she bought the house
next door. She tore down the wall and adapted the
school to the house’s original layout. After that,
Grades Seven, Eight and Nine started. When the
school started growing, we started having problems
with physical space. It was a huge lot but it wasn’t
optimized. The classrooms needed to be bigger and
the children needed more room to play. That’s when
she started thinking about renovating. I remember
she sometimes called on the team and shared with
them, what she was thinking “What do you guys
think?” I think that has a lot to do with Marcia’s way
of working: “You want to build, but you should listen
to the teachers a bit, the needs of the people who
are there on a daily basis.”
Daniela Campos de Almeida

Daniela Campos de Almeida

Corre-corre
A escola estava crescendo bastante. A Guida investiu, comprou mais
aquele espaço e esticou mais um pouco. Ali virou mais uma sala de aula,
e o ginásio foi construído. Só que mesmo assim não estava cabendo mais,
tinha aula de balé, kung fu, judô. O espaço estava sendo pouco. Tinha
que terminar a aula e correr, montar para vir o outro curso. E era uma
sala aqui, outra do outro lado, depois que começou a crescer, não ficou na
ordem. Você tinha que passar uns metros para poder ir para outra sala.
Marinalva Machado da Silva

Running Around
Well, the school was growing a lot. Guida invested, bought the other property and expanded a bit. It turned into
another classroom, and a gymnasium was built. Even then, there wasn’t enough room for everything. There were ballet,
kung fu and judo classes. We lacked physical space. We had to finish a class, then run to set it up for the next one. One
room one one side, the other on the other side. After it started growing, it became a bit disordered. You had to go
past a few meters in order to go to the other room. I mean, it was all individually scattered, it wasn’t a unified group of
classrooms.
Marinalva Machado da Silva
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Recomeçar
do zero
Como era tudo emenda, emenda, emenda,
tinha uma hora que não tinha mais para
onde emendar. Nessa época, a Guida sentiu
necessidade de organizar o espaço. Então,
resolveu partir do zero, fazer outra coisa,
projeto novo, escola nova, para poder atender
essa demanda de alunos que ela tinha. No
espaço anterior, não tinha mais como crescer
sem derrubar tudo e começar de baixo. Não sei
quem falou para ela do BNDES. Ela resolveu
fazer um financiamento para construir uma
escola nova, para, sei lá, 600 alunos.
Edson Satler

Restarting from scratch
Since we always built on top of what was already around,
there came a time when we just couldn’t extend anymore.
That’s when Guida felt the need to organize the space. So she
decided to build something new from scratch, a new project,
a new school that could tend to the demand she had. There
wasn’t space to grow, unless we tore down the old building
and built a new one from the ground up. I don’t know who
told her about BNDES. She decided to take out a loan and
build a new school for, I don’t know, maybe 600 students.
Edson Satler

Planta das salas de aulas de cada um dos andares do prédio, s.d.
Blueprint of classrooms in each floor of building, n.d.
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A PlayPen e o
Peter Pan
Olha, na verdade, os pais perguntavam muito por que eu
estava cheia de alunos e não tinha um prédio. E eu gostava
dessa coisa de escola pequena, eu achava que significava
mais qualidade. E os pais sempre na pressão, pedindo para
ter um prédio adequado. “Você deveria construir!” Porque
a gente ia fazendo puxadinhos, né? Primeiro aluguei a
casa original e o terreno, onde eu fiz o playground, depois
eu aluguei o escritório do senhor Odair, que era ao lado.
Foi virando um labirinto. E eu dizia: “Não, não vou fazer
um prédio, uma estrutura muito maior. Não vou ter
condições de pagar.” Os pais me apelidaram de Peter Pan,
porque eu não queria crescer. Não sei o que aconteceu, fui
amadurecendo, amadurecendo, resolvi comprar a casa e o
terreno, e aí foi indo. Lembro que 15 anos antes, quando
eu não tinha um cruzeiro na mão, perguntei quanto era
para comprar. Quando o dono me falou o valor, quase
desmaiei. E ele acabou me vendendo por esses mesmos
dólares. Ele falou: “Não, não mudou, Dona Guida, ainda
são tantos dólares.” E eu comprei sem assinar nenhum
papel, tudo verbal! Ficou combinado que todos os meses
eu pagaria, em dólar, e ele me daria um recibo. Fiz isso
durante uns cinco anos. Na última prestação, chorei muito
de emoção. “Puxa vida, eu fiz esse compromisso e cumpri!
Assim, sem nenhum atraso!”
Guida Machado

PlayPen and Peter Pan
Well, to tell you the truth, the parents frequently asked me why I had all these students but didn’t have a proper
building. And I had this thing about a small school; I thought it meant more quality. And the parents were always
pressuring me, asking me to have an adequate space. “You should build!” Because we were going to build extensions
you know? I first rented the house and the plot of land where I built the playground, then I rented Mr. Odair’s office,
which was next door. It was turning into a maze. And I’d say: “No, I won’t build a large building, a much larger
construction. I won’t be able to pay for it.” The parents started calling me Peter Pan, because I didn’t want to grow. I
don’t know what happened, but I slowly matured and decided to buy the house and the land, and it went from there.
I remember 15 years earlier, when I didn’t have a cent in my pocket, asking how much it would cost to buy. When the
owner told me the price, I almost passed out. And he ended up selling it to me for the same amount in dollars. He said:
“No, it hasn’t changed Ms. Guida, it’s still such dollars.” And I bought it without signing any papers, it was all based
on a verbal agreement! It was agreed that every month I’d pay him in dollars, and he’d give me a receipt . I did that for
about five years. On the last installment, I was so emotional, I cried a lot. “Wow, I made a comittment and I stuck to it!
Just like that, without ever being late!”
Guida Machado
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Brincadeira de gente grande
Logo que acabei de pagar, comecei a investigar como era para fazer o financiamento no BNDES para
construir o prédio. Aí chegou no meu escritório um rapaz, José Carlos, que fazia toda essa tramitação
junto ao BNDES. Ficamos trabalhando uns seis meses, porque é uma quantidade de documentos, é um
projeto grande. Em 90 dias estava aprovado o financiamento. Então qual era o próximo passo? Projeto
de arquitetura! Aí vi uma casa do Marcio Kogan, gostei. Depois vi uma casa do Isay Weinfeld, gostei. Não
sabia quem eram. Toquei campainha, perguntei: “Quem fez o projeto?” Daí eu falei para minha secretária:
“Descubra esses telefones para mim.” Falei com o Marcio: “Olha, eu gostaria que você fizesse um projeto,
mas queria que fosse junto com um outro arquiteto, o Isay.” Aí ele falou: “Que coincidência, nós hoje
estamos fazendo um projeto juntos! Que é o Hotel Fasano.” Então foi muita sorte, eles já eram amigos e eu
nem sabia. Demorou um ano e meio, talvez dois, para esse projeto ficar pronto. E teve que ser aprovado na
prefeitura, mais seis meses. Quando ficou pronto o projeto, o BNDES liberou a verba. Eles vão liberando
durante um ano, enquanto o prédio está sendo construído, não depositam tudo de uma vez. Mais quatro,
cinco meses depois, veio a etapa da construção. Nós começamos em janeiro de 2002.
Guida Machado

Playing with the big boys
As soon as I paid off my loan, I started learning about how to
finance the construction of the new building through BNDES.
A young man named José Carlos, who knew the whole process
at BNDES came to my office. We worked on it for about six
months due to the number of documents and papers required;
it was a significant project. Financing was approved in 90
days. So what was the next step? Architectural project! So
I saw a Marcio Kogan home and I liked it. Then I saw one by
Isay Weinfeld and liked it too. I didn’t know who they were. I
rang the doorbell and asked: “Whose project is this?” Then I
asked my secretary: “Find me these phone numbers.” I talked
to Marcio: “Look, I’d like you to do this project, but I’d like
you to do it with another architect, his name is Isay. And he
said: “What a coincidence, we’re currently working together
on another project! It’s the Fasano Hotel.” So I was very lucky
because they were already friends and I didn’t even know it. It
took a year and a half, maybe two before the project was done.
And it had to be approved by City Hall which took another
six months. When it was all ready and done, BNDES released
the funds. They release it over the course of the year, while
construction is going on; they don’t release it all at once. Four
or five months later, construction started. We started in January
of 2002.
Guida Machado
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Acessibilidade a cadeirante
E a Guida resolve fazer a reforma da escola, a tão famosa reforma da escola... Ela é
supermegaempreendedora, tem uma coisa intuitiva, visionária. Então ela me liga e fala: “Ana, eu contratei
dois arquitetos, o Marcio Kogan e o Isay Weinfeld. Eu vou pedir para eles o primeiro projeto da escola
totalmente acessível de São Paulo.” A gente fala isso, parece que foi o século passado. Não! Oito anos atrás
ainda era pouco usual você ter espaços totalmente acessíveis em São Paulo, e muito menos uma escola inteira
acessível. Ela não só acolheu a Ana Clara, fez um projeto pedagógico de inclusão, como reformou uma escola
e criou a primeira escola arquitetonicamente acessível em São Paulo. Não é pouca coisa.
Anamaria Schindler

Wheelchair accessibility
Guida decides to remodel the school, which by then, had already been so much
talked about... She’s super entrepreneurial, she has this intuition, this vision. So she
calls me and says: “Ana, I hired two architects, Marcio Kogan and Isay Weinfeld. I’ll ask
them to project São Paulo’s first completely accessible school.” We talk about it and it
seems like a century ago. No! Eight years ago, it was still unusual to have fully accessible
spaces in São Paulo, much less an entire school. Not only did she take in Ana Clara, and
devised a completely inclusive pedagogical project, but she also redesigned the space
and built the first architecturally accessible school in São Paulo. Not a small feat.
Anamaria Schindler

Alunos do Preschool Three prestigiando os trabalhos da V Bienal de Artes, 2004. Preschool Three students enjoying the projects of the Arts Biennial V, 2004
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Medida
provisória
A Guida decidiu a reforma, tinha conseguido já o
dinheiro para a construção do prédio novo, a gente
teria que sair, e sair de lá. Arranjar outro lugar não
era fácil. Nós vimos muitas casas na época. Eu me
lembro da gente, o pessoal da coordenação, indo
com ela em várias, olhar. Chegamos nessa que era
em frente, que era do pai de duas ex-alunas nossas,
que depois até voltaram para a escola. E essa casa foi
adaptada. A Daniela Bahia, eu lembro, dava aula na
terceira série aqui e eu na quarta ali – a divisória era
um biombo. A gente viveu ali com aquele número
pequeno de alunos, muitos saíram. Fizemos o
máximo para ter Bienal, para correr tudo normal
para não perder mais alunos. Não sei como a Guida
dormia, porque foi uma constante pressão.
Rosana Ramuno

Acabou indo
cada um para
um lado. Até
eu acabei
mudando
um pouco de
escola, mas
depois me
arrependi e
voltei.
Felipe Maluf

It ended up with
everyone going on
his or her own
separate way.
Even I ended
up moving to
another school ,
but after a while
I regreted it and
went back.
Felipe Maluf

Temporary measure
Guida had decided to renovate, had the money
for the new building, so we’d have to leave. Finding
another place wasn’t easy. At the time, we looked
at many houses. I remember us going to see a lot
of houses with her. We ended up on one across the
street, which belonged to the father of two former
students, who eventually ended up coming back to
the school. So we adapted this house. I remember
Daniela Bahia teaching Grade Three here, and me
teaching Grade Four there – we were separated by a
folding screen. We stayed there with a small number
of students, many had left. We tried our best to have
the Biennial, to have everything run smoothly, so as
not to lose more students. I don’t know how Guida
slept, because it was constant pressure.
Rosana Ramuno
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Aperto no coração
Nós levamos pouquíssima coisa para lá, porque não cabia. Então, muita coisa a gente encaixotou, mas não
para levar, foi para doação. Foi aquela coisa: “Será que vou voltar de novo?” Cada sala que você ia desmontar,
aquele espaço bonitinho, aquelas prateleiras, aqueles brinquedos lindos. Porque era tudo arrumadinho. Sabe,
cada coisa no seu cantinho, cada peça no seu lugar. Aquilo era um aperto no coração.
Quando eu vi que fechou para obra e vi que ia cair mesmo, aquilo para mim foi o fim. Eu falei: “Meu
Deus, nós construímos tanta coisa ali dentro, agora você vê o pó, você vê a terra.” Eu não acreditava. Lembro
que um dia eu cheguei na frente da obra e vi que tinham derrubado todas as paredes de onde era meu
cantinho, lá no fundo. Só tinha ficado o vaso sanitário. O resto era tudo tijolo, pedra. Como eu chorei! Aquele
dia marcou a minha vida. Ficava analisando: “Vai dar certo? Vamos conseguir?” Depois, quando a gente viu a
parede levantada, crescendo, a gente foi acreditando.
Marinalva Machado da Silva

Maquete do projeto do
prédio novo da escola, s.d.
The mockup of the school’s
new building project, n.d.

Heartache
We took a very few things there, because there wasn’t enough room. So we boxed a lot of
stuff, not in order to take it with us, but for donation instead. It was one of those things: “Who
knows if I’ll come back again?” Each room that you took down, that cute space, those shelves,
the beautiful toys. ‘Cause it was always neat. Everything had it’s place, you know? That made
my heart ache.
When I realized that it was closed for construction and that it was really going down, it
was the end for me. I said: “My God we built so much in that place, now all you see is dust and
dirt.” I couldn’t believe it. I remember one day walking by the construction site and seeing that
they had torn down all the walls of my little area in the back. The toilet was the only thing still
standing. The rest was blocks and stones. I cried so much! That day marked my life. I’d analyze:
“Will it work? Can we do it?” Later, when we saw the walls going up, the place growing, we
started believing more.
Marinalva Machado da Silva
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Supervisão da obra
Assim que mudamos para a casa provisória, a gente não esperava que fosse
passar por tudo o que passou. Nossa vontade era só que a escola ficasse pronta
e a gente passava lá todo dia. Na hora do almoço, a gente ia passear na obra.
Não podia entrar, porque estava tudo fechado, mas a gente ficava andando
igual bobo em volta do quarteirão e olhava pelo buraquinho para ver.
Lembro da Guida preocupada com as árvores: “Olha, não estraga a
jabuticabeira.” Lembro que, quando começaram a obra, tiveram que tirar
a jabuticabeira e ela ficou num canto. Virou um pau. Achei que ela tinha
morrido. E não podia jogar fora. Todas as árvores que foram retiradas eram
para ser replantadas. E a jabuticabeira ficou tão feia que, quando ela foi
colocada no lugar, a gente não acreditou que ela nasceu de novo.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Construction supervision
When we moved to the temporary house, we didn’t realize we were going to go through everything we went
through. All we wanted was that the school be ready and we walked by there every day. We’d go there during lunch
break. We couldn’t go in because it was all gated shut, but we’d walk around the block, looking through peepholes.
I remember Guida worried about the trees: “Look, be careful with the jabuticabeira tree.” I remember that when
they started they had to remove that tree and keep it to the side. It turned into a stick. I thought it had died but we
couldn’t throw it away. All the trees that had been removed were to be replanted. And the jabuticabeira was so ugly
when they set it back on the ground, that we couldn’t believe it when it “came back”.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Início da construção
do prédio novo, 2002
The beginning of
the new building’s
construction, 2002
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Ponto de encontro
A gente se reunia em volta da jabuticabeira. Reunião pedagógica dos professores,
algum workshop que nós fazíamos às vezes aos sábados. Muitas vezes a gente se
concentrava ali, punha as mesas para ficar trabalhando. E, quando ela dava fruto, era
uma briga, tinha até um rodízio de séries para as crianças pegarem. Quando a gente
mudou para casa, teve toda essa história da jabuticabeira. Por causa do novo projeto,
a gente precisou removê-la. Mas foi uma luta para poder mudar de lugar, porque
precisou pedir autorização. Quase que não ficou na escola nova. A gente batalhou
muito para não perdê-la.
Daniela Campos de Almeida

I live further ahead
of Escola Cidade
Jardim/PlayPen , I’d
al ways go by. I saw
the whole thing. The
house going down .
The new building
going up. Move here,
move there and the
jabuticaba tree...
Caio Baldassarri
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Meeting point
We met around the jabuticabeira tree. We
had teacher’s pedagogical meetings there or
a workshop we sometimes held on Saturdays.
Many times we’d meet and set the tables
around it to work there. And when it was
jabuticaba season, there would be all this fuss
and the kids had to take turns going up to
pick fruit. When we moved to the temporary
house there was this huge thing about the
jabuticaba tree. Because of the new project,
we had to remove it. But it was a hassle to
move it somewhere else, we needed written
permission. It almost didn’t make it to the new
school. And we fought not to lose it.
Daniela Campos de Almeida

Quarto & sala
Aquele prédio antigo, de sentimento mesmo, acho que era um dos lugares em que eu mais gostava de
ficar. Quando a gente passou para o outro, que era em frente, lembro que fiquei chateada. Vários dos meus
amigos foram embora. De uma hora para outra, a minha sala, que tinha 20 e tantas pessoas na terceira série,
passou a ter seis no ano seguinte. Foi aquela coisa: “Mas por que precisa fazer essa reforma? A gente tem que
sair e ir para um lugar que é uma casa?” E o dono era pai de duas meninas que estudaram comigo. Então, a
gente tinha aula no quarto delas. Era muito estranho. Depois foi engraçado, porque elas voltaram a morar
naquela casa e eu ia lá, onde era minha escola. Lembro que era muito quente, aquela coisa superimprovisada.
Antes tinha uma quadra para aula de Educação Física e aí a gente passou a ter que fazer na garagem. Então foi
meio complicado. Mas por um lado lá foi bom quando eu fui para a quinta série, porque o quarto era muito
pertinho da sexta, sétima e oitava. E a gente ficava com um pessoal mais velho.
Giulia Afiune

Eu moro depois
da Escola
Cidade Jardim/
PlayPen , sempre
passava por ali.
Acompanhei
tudo. A casa indo
abaixo. Prédio
novo subindo.
Muda para cá,
muda para lá a

jabuticabeira...
Caio Baldassarri

One bedroom
apartment
That old building, I’ll say from the bottom of my heart,
is one of the places I liked being in the most. When we
moved to the other one across the street, I remember
getting upset. Many of my friends left. From one minute
to the next, my class which had 20 plus students in Grade
Three, went on to having six the following year. It was
one of those things: “Why do we need this renovation?
Do we really have to leave and move to a place that’s a
house?” And the owner was the father of two girls that I
had studied with. We had class in their room. It was very
wierd. Later, it was funny because they moved back to
live in that house and I’d go there, to where was once my
school. I remember it was very hot, totally makeshift.
Before, we had a court for Physical Education, and now we
had to do it in the garage. So it was a bit complicated, but
on the other hand it was good when I went to Grade Five,
because our room was very close to Grades Six, Seven and
Eight, so we hung out with the older kids.
Giulia Afiune
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Turno da noite
Eu cheguei a ter uma turma de manhã com 32 alunos. Quando eu fui para
essa casa, tinha sete. Faltava espaço fora da sala de aula. Tinha uma piscina
que a Guida tampou, e ficava cercada, e as crianças brincavam em volta.
A sala só tinha a porta, e a porta dava para um espaço que tinha um toldo.
Era um lugar abafado. E o dono ainda alugava a casa de fim de semana
para fazer festa de casamento! Cada professora teve que fazer um mapa
da sua sala de aula, de onde ficava cada coisa, numerar todos os móveis e
brinquedos da sala. Atrás de cada estante tinha um número, estava escrito:
“Preschool Five, estante 1”, “Preschool Five, estante 2”. Porque as salas
de Educação Infantil têm bastante móvel: estantes, com brinquedos para
as crianças pegarem, mesinhas. E tem toda uma disposição. Diziam que
chegava um mutirão às 5 e meia da tarde. Os homens vinham, punham
capas naquelas estantezinhas com os brinquedos, cobriam tudo. Desciam
os móveis para a sala dos professores e depois da festa eles traziam tudo
de volta. Uma vez teve até uma mãe que foi numa festa lá. Eu lembro dela
contando que foi convidada para
um casamento. Olhou o endereço,
e falou: “Ah, facinho, na rua da
escola das crianças.” Aí estava
vindo na rua, começou a ver:
“Nossa, mas é tão perto assim da
escola?” E quando ela chegou, ela
viu: “Mas é a escola!”
Michelle Gomes

Alunas do Preschool Five em atividades na área externa do prédio provisório, 2002
Preschool Five students doing activities at the outside area of the temporary place, 2002

Nightshift
At one point I had a morning class with 32 students. When we went to that house, there were seven. We lacked space
outside of the classrooms. There was a fenced pool that Guida had covered, that the kids played around. The room
had only the door, which opened to a space with an awning. It was a stuffy place. And on the weekends the owner still
rented the place for wedding parties! Each teacher had to make a map of her class, of where each thing went, number
and catalog all the furniture and toys in the room. We wrote behind each bookshelf: “Preschool Five, shelf 1”, “Preschool
Five, shelf 2”. Because preschool rooms have a lot of furniture: shelves with toys for the kids to grab, little desks, and a
very special layout. They’d say that the taskforce arrived at five-thirty in the afternoon. These men would come, cover
all the furniture and toys, take it all down to the teacher’s room and after the party, would bring it all back up. There was
a time that one of the moms went to a party there. I remember her telling us she had been invited to a wedding. She
looked at the address and said: “Oh easy, on the same street as the kid’s school.” She was driving down the street and
thought: “Wow, is it really that close to the school?” And when she got there she realised: “It’s at the school!”
Michelle Gomes
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Fachada da escola, a casa provisória, 2002. The school’s façade temporary house, 2002

Police case
Imagine packing up a whole school? Posters, boards,
toys, the whole thing! And on Sundays night they’d
put it back together. It was crazy! Then the moms
started complaining: “Well, do you think they clean the
restrooms well?” Even the police was called because there
was no permit for parties. So there was a week where
everything was shut down! And we didn’t even know
what was going to happen. It was the end of July of 2002.
Imagine going back to school! Later they let the place
open because of the school.
Daniela Campos de Almeida

Caso de polícia
Imagina desmontar uma escola inteirinha?
Cartaz, mural, brinquedo, tudo! E domingo à
noite eles montavam de novo. Uma loucura! Daí
as mães começaram a reclamar. Até baixou polícia
por causa das festas que não tinham alvará. Então
a gente passou uma semana com tudo parado!
Sem saber nem o que ia acontecer. Era finalzinho
de julho de 2002. Imagina, voltando às aulas!
Depois deixaram abrir para a escola funcionar.
Daniela Campos de Almeida
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Missão impossível
Nós começamos a construção em janeiro de 2002. E aí a vizinha ligou para mim e pediu: “Ai, Guida, está
fazendo muito barulho, eu estou jogando tênis e gostaria que a obra só começasse depois que eu acabasse de
jogar minha partida.” Ela jogava tênis todos os dias até às 11 da manhã. Eu, inocente, falei: “Ah, dá, vou falar
com eles!” Tinha assinado um contrato de 330 dias de obra, se eles atrasassem um dia, pagariam multa para
mim. E aí o senhor Oscar da construtora falou: “Não, nós temos um contrato com a senhora, não podemos
trabalhar a partir das 11. Não existe isso.” Liguei de volta para ela: “Não posso fazer isso porque a gente tem
um contrato que temos que cumprir...” Ela falou: “Você leva esse prejuízo!” E o que incomodava era o bateestaca, que era duração de 21 dias. Aí ela falou: “Guida, nem que me custe milhões de dólares, eu vou acabar
com a sua escola”. Desliguei o telefone perplexa, mas não acreditei que isso era possível acontecer.
Guida Machado

Mission impossible
We started construction in January of 2002. And the neighbor called me and said: “Oh Guida, it’s too
noisy, I’m playing tennis and I’d like it if they start only after I’m done .” She played tennis everyday until
11 in the morning. And I naively replied: “Oh, I think that’s ok, I’ll talk to them!”. I had signed a contract
for 330 days of construction and if they were late one day, they’d have to pay me a fine. So then Mr. Oscar
from the construction company said: “No, we have a contract with you and we can’t start working at 11.
That’s impossible.” I called her back: “I can’t do that because we have a contract that we’re bound to...”
And she said: “Well, you take the loss!” What bugged her was the piling which would last 21 days. She
said: “Guida, even if it costs me millions of dollars, I’m going to shut down your school”. I hung up the
phone stunned, but didn’t believe it could be possible.
Guida Machado

Cheiro de
confusão
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Smell of trouble

Duas semanas depois, outra vizinha me procurou
com uma conversa de colocar a filha dela lá, me
pediu bolsa, e nessas falou para mim: “Você sabe
que os vizinhos estão se reunindo para fazer um
movimento para fechar a sua escola? Esses vizinhos
aí atrás criaram uma sociedade – Sociedade Amigos
do Bairro Cidade Jardim –, porque, se eles perderem
a causa, você não pode pedir indenização, pois é
uma sociedade sem fins lucrativos. Se tivessem
feito uma ação sozinhos e perdessem, teriam
que indenizar você.” Então, quer dizer, já me foi
comunicado que alguma coisa estava acontecendo.
Isso deve ter sido maio, mais ou menos.

Two weeks later, another neighbor came to me,
looking to enroll her daughter at the school. She
asked me for a scholarship and told me: “Did you
know that the neighbors are getting together
and organizing a movement to shut down your
school? These neighbors of yours came up with
a society – Friends of Cidade Jardim Society –,
because if they lose the case, you won’t be able to
ask for compensation, because they’re a non profit
organization. If they file charges against you as single
common citizens and lose the case, they have to
compensate you.” So I mean, I had already been told
that something was going on. This was around May.

Guida Machado

Guida Machado

Injustiça oficial
Em 11 de setembro, chegou um oficial de justiça com uma carta para parar a obra
imediatamente e provar que a obra era legal, que o alvará não era fraudado. Cada dia em
que eu continuasse, a multa era de R$ 8 mil. Um horror! E tudo estava absolutamente
legalizado, porque o BNDES é o primeiro a inspecionar toda a documentação! E aí
paramos. Tive que mandar embora 200 e tantos funcionários: pedreiros, carpinteiros,
todo mundo... E tinha 30 dias para entregar toda a documentação para o Ministério
Público. Porque eles escreveram que o alvará era fraudado, que eu era amiga da prefeita
e ela tinha facilitado – e eu nem nunca tinha visto a Marta Suplicy na minha frente! –,
que eu era amiga de fiscal da prefeitura. Eu não conhecia ninguém! Fiquei preparando
a documentação com um advogado que em algum momento falou para mim: “Olha,
Guida, se eu fosse você, vendia esse terreno para os seus vizinhos. É muito difícil a gente
ganhar essa causa. Eles realmente são muito poderosos. Se a gente ganhar é daqui dois,
três anos!” Eu falei: “Não, não. Vamos continuar!”
Guida Machado

Official injustice
On September 11th, a justice deputy showed up at my door with an order to stop the construction immediately and
to prove that it was legal, because there was no permit for it. They were saying the permit was forged. If I disobeyed I’d
be fined R$8000 a day. It was horrifying! It was all completely legal, and BNDES is the first to inspect all the paperwork!
So then we stopped. I had to send home more than 200 workers: masons, carpenters and everybody... I had 30 days to
turn in all the paperwork to the Public Ministry, because they were saying that the permits had been forged. That since
I was friends with the mayor, she had facilitated the process– and I’d never personally met Marta in my life! – that I was
friends with the public inspector. I didn’t know anybody! I prepared all the paperwork with a lawyer who at one point
said to me: “Look Guida, if I were you, I’d sell the land to the neighbors. It will be very hard to win this dispute. They’re
really very powerful. And if we win, it will take two or three years!” I said: “No, no. Let’s keep going!”
Guida Machado

Olimpíadas da escola, 1997. The school’s Olympics, 1997
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Conversa franca
No meio disso tudo, nós alojados numa casa
alugada que até banheiro virou sala de aula.
Imaginem como os pais já estavam felizes! Marquei
uma reunião com eles, e o advogado voltou a
falar a mesma coisa que tinha dito para mim, que
ia demorar. Então é lógico que essa notícia deu
uma murchada nos pais, que estavam com essa
expectativa do prédio novo. Devagarinho eles
vieram, com toda a educação, com todo o carinho:
“Olha, não dá para continuar aqui, porque a gente
não sabe até quando vai essa história.”

Frank talk
While all this was happening, we were working in a
rented home where even the bathroom had become a
classroom. You can imagine how pleased the parents
were! I set up a meeting with them, and the lawyer told
them exactly what he had told me, that it was going to
take time. That obviously turned the parents off, since
they’d been eagerly expecting the new building. They
started to come to me slowly and very politely, saying:
“Listen we can’t stay anymore, because we don’t know
how long it will be.”
Guida Machado

Guida Machado

Coincidências da vida
Depois dessa reunião, liguei para um amigo, advogado, que falou: “Guida, muda já!
Acabou esse advogado. Vou te dar um nome que, se ele aceitar o trabalho, você pode
entregar de olhos fechados que está ganha essa causa.” Liguei para esse novo advogado,
o Doutor Rui, e ele falou: “A senhora não lembra de mim, Dona Guida?” Eu falei:
“Não”. Ele: “Fui pai lá na sua escola, mas quem levava meus filhos era o motorista. E
a Marinalva ainda está lá?” Falei: “Está sim!” E ele: “Simpatizo com o seu caso, vou
pegar!” E aí comecei a fazer reuniões de quatro, cinco horas e ele falava: “Me conta isso,
me conta aquilo...” Foi uma canseira. Abandonei praticamente a escola com a Marcia e
fiquei só cuidando dessa coisa, dessa burocracia para montar toda a documentação.
Guida Machado

Life coincidences

Guida e sua neta e aluna da escola, Cloé, 2010
Guida and her granddaughter, also a student of the school, Cloé, 2010
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After this meeting, I called a friend who’s a lawyer and
he said: “Guida, change lawyers now! Yours is done. I’ll
give you a name, and if he accepts the job, you can hire
him with your eyes closed because he’ll win this for you.”
I called this new lawyer, Mr. Rui, and he said: “You don’t
remember me, Ms. Guida?” I replied: “No”. He said: “My
kids went to your school, but it was the driver who used
to take them. Is Marinalva still there?” I said: “Yes she
is!” He replied: “I sympathize with your cause, I’ll take
the case!” So we started having these four or five-hour
meetings and he’d say: “Tell me this, tell me that...” It
was tiring, I practically left the school in Marcia’s hand
and spent all my time taking care of the bureaucracy of
getting all the documentation together.
Guida Machado

Jogos internos e, ao fundo, o coordenador das atividades, o professor de Educação Física, Ricardo, s.d.
Internal games, at the bottom the coordinator of the activities; the PE (physical education) teacher Ricardo, n.d.

Derretendo a
avalanche
A gente tinha muitas dívidas para pagar e pouco
dinheiro. A partir desse momento difícil, eu podia atuar
mais ainda, negociar, conseguir desconto. Sem a Guida
falar nada comigo, liguei para todos os serviços que a
gente tinha: “A escola vai passar por um momento difícil.
Não tem como rever esse preço?” Algumas pessoas
reduziram: “Por quanto tempo?” “Por dois anos.”
Consegui alguns descontos, apresentei para Guida, ela
ficou contente. Com a dificuldade do embargo, também
fui meio que negociando com fornecedores da obra,
pedindo prazo, prorrogando pagamento. Fazia isso
direto. Era uma bola de neve. E muita coisa nas costas
da Guida, todas as pressões, não sobrava tempo para
pensar nessas coisas. Na minha humilde opinião, nessa
época eu achei que a escola fosse quebrar. Mas, por outro
lado, você se agarra num fio de esperança que tem. Não
tinha muito tempo para pensar: “Daqui um ano...” Hoje
deu certo, amanhã a gente vê o que faz. Só que assim, eu
também vejo que a Guida é uma pessoa muito iluminada,
porque sempre nas horas incertas aparecia uma solução.
A gente foi vivendo assim, cada dia, ia melhorando um
pouquinho, melhorando um pouquinho, até que a gente
conseguiu sair.
Edson Satler

Melting the
avalanche
We had a lot of debt and not a lot of money.
During this difficult period, I acted even more
by negociating and getting discounts. I called
all our suppliers and said: “The school is going
through a difficult period, would you reconsider
the price?” Some people would reconsider: “For
how long?” “For two years.” I made a few deals
and showed it to Guida, who was happy about
it. Due to the embargo on the construction, I
called the suppliers and asked for more time to
pay. I did that a lot and it was snowballing. There
was a lot on Guida’s head, all the pressure and
she didn’t have time to think abou these things.
It was my humble opinion at the time, that the
school would go under, but on the other hand,
you try to hang on to the last strand of hope
you can find. There was no time to think: “In a
year’s time...” It worked out today, let’s see what
tomorrow holds. That’s when you realized that
Guida is a very brilliant person, because when
the going got tough, she always came up with
a solution. That’s how we moved on, a day at
a time, always getting a little better, until we
finally made it.
Edson Satler
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Silêncio é ouro
A gente tinha muito cuidado de não reclamar. A
casa provisória era pequena, muito pequena, mas
a gente sabia que estava ali por um tempo e que
era por uma boa causa. Tinha o refeitório que foi
coberto com plástico. Era quente pacas. A gente
suando, mas não reclamava, não, para não criar um
clima de problemas. Nessa época, o Edson, eu, a
gente era, desculpe o termo, puxa-saco mesmo. E
a gente tinha que distribuir convites, enfim, tudo
que tinha que fazer de festa na escola, a gente fazia
o melhor possível para poder a coisa ali ser bem
saborosa para os pais, né? Porque a cada ano era uma
conquista de quantos ficariam.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Silence is golden
We made sure we didn’t complain. The new place we moved to was small, very small, but we knew it was a
temporary thing and that it was for a good cause. The cafeteria area was outdoors and covered with plastic. It was
really hot. We’d sweat but wouldn’t complain because we didn’t want to contribute to a negative vibe. At the time,
Edson and I were, excuse the language, butt-kissers really. We had to hand out invitations, and all the parties we had
at school we tried to do it in the best possible way, to make as pleasant as possible for the parents, you know? Because
every year there was the challenge of seeing how many students we could keep.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Labcoat squad

Esquadrão do jaleco
Trabalhávamos muito em prol da escola, saíamos para
fazer coleta de abaixo-assinados pelo bairro. E me lembro do
sol que a gente tomava na cuca. Eu já era uma senhorinha,
assim, meio avó. Uma hora eu parei, passei a colaborar com
serviço burocrático. Batíamos no portão da casa de jaleco,
credenciados com o distintivo da escola e tudo o mais. Havia
pessoas que nos tratavam como se fôssemos perigosos,
ou então como se nós fôssemos pessoas que não merecem
nenhuma consideração. O empregado se recusava a chamar
a patroa e por aí afora. Então, você tem que lidar. Tivemos
até que ouvir de uma senhora: “Ah, mas nós não queremos
essa escola aqui, porque aí vai ficar esse monte de carro de
pobre estacionado na nossa rua!” Professor nenhum tem
BMW, nem Mercedes, nem coisa nenhuma. Temos carros
populares, que nos levam aonde a gente quer chegar.
Maria Laura Florence Mori
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We worked a lot on behalf of the school,
we went around the neighborhood collecting
signatures. I remember the hot sun shining
down on our heads. I was a bit older already,
like a grandmother. At one point, I stopped
doing that and started to help with the
bureaucratic work. We knocked on people’s
doors wearing a labcoat, with a school ID
badge and everything. Some people acted as
if we were dangerous, others like we deserved
no consideration at all. In some cases, the
employee refused to call his boss, and so on.
You had to deal with it. We even heard from
one lady: “Oh we don’t want a school here,
because we don’t want to deal with all these
cheap cars parked on our street!” No teacher
drove BMW’s, or Mercedes’ or any of those
cars. We drive inexpensive popular cars that
take us where we want to go.
Maria Laura Florence Mori

A saga das assinaturas
Houve um momento em que um dos advogados falou que a gente precisava de um certo número de
assinaturas da vizinhança para conseguir entrar novamente com esse pedido de desembargo. E aí, nós
entramos com força total. A gente abria um mapa do bairro na sala dos professores, e começava a fazer tabelas
de escalonamento. Tinha que sair no horário de aula para conseguir fazer, e alguém cobria a gente. “Então, das
dez ao meio-dia, vai a Dani e mais três, vão pegar essa rua, essa rua e essa rua.” Lá ia a gente com a prancheta,
batia de porta em porta, explicava. E, quando a gente soube que as assinaturas acabaram sendo superpositivas
para desembargar a obra, foi muita alegria, muita satisfação. O momento mais forte, que a gente pode dizer,
da escola nesse momento de transição foi esse, porque era decisivo: ou a escola era construída e se erguia e se
fortalecia, ou acabava a Escola Cidade Jardim/PlayPen. Não tinha opção. Eu sentia que o grupo inteiro estava
numa mesma sintonia.
Os pais que ficaram lá tinham a mesma postura: “A gente acredita na escola, sabe que ela vai crescer, vai
retomar e é isso que a gente vai seguir.” Foi muito legal. Principalmente porque depois deu certo.
Daniella Avanzi Leonardi

Jogo limpo
A escola sempre falou a verdade para os pais.
E, naquela reunião em que o advogado foi, quem
teve que ir embora, foi. Nesse momento não teve
muito que fazer, porque a escola podia só oferecer
o futuro. Só que o futuro tem gente que não pagou
para ver. Outros acabaram voltando, mas teve
mais gente que naquela hora resolveu ir embora.
Quando a gente mudou para um lugar menor, teve
gente que logo nesse passo saiu. Daí falamos que
seria por um ano, um ano e meio, depois acontece
o embargo da obra... Teve gente que falou: “Essa
escola não vai se recuperar. Acabou.” A gente só
falou a verdade. Mesmo que de repente saísse todo
mundo, mas foi melhor do que ter mentido.
Edson Satler

The signatures saga
There was a point when one of the lawyers told us we
needed to collect a certain number o signatures in order
to lift the ban on construction. So we moved full force
ahead. We’d open a neighborhood map in the teacher’s
room and would make a rotation schedule. We had to
go out during class hours and somebody would cover
us. “Ok, so from ten til noon Dani will go with three
others and they’l hit such and such streets”. There we’d
go from door to door with a clipboard, and we’d explain
the situation. When we found out that the signatures had
been so important in lifting the ban, we were very happy
and proud. That was the toughest aspect of this transition
period. It was decisive: either we rebuilt the school and it
grew strong from there, or that would be the end of Escola
Cidade Jardim/PlayPen. There was no other option. I felt
that the whole group was united behind this goal.
The parents who stayed had the same attitude: “We
believe in the school, we know it will come back and grow,
and we’re sticking to it.” It was very cool. Especially after it
worked out.
Daniella Avanzi Leonardi

Clean game
The school always told the truth to the parents. And whoever had to leave after that meeting
with the lawyer, went ahead and left. There wasn’t much that could be done at that point, because
all we had to offer was the future. And some people didn’t want to hang around for that. Some
eventually came back, but at that point, a lot of people left. Some people left as soon as we
moved to the smaller place. So we told them that it would last a year, a year and a half, and then
construction is shut down... There were some people that said: “The school won’t recover, it’s
over.” We always said the truth and even if everybody left, it was better that we did so.
Edson Satler
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O peso da tradição
Durante um tempo, enquanto a escola estava na dimensão pequena, o
que acontecia é que eram esses movimentos de ampliar um pouquinho,
às vezes enxugar. E isso era sempre motivo de preocupação. Mas a grande
mudança que eu vi lá, mesmo estando poucas horas por semana, foi a
ampliação. Foi uma luta enorme dos professores, da direção, para criar a
escola nova. E a gente pode ver o quanto a Escola Cidade Jardim/PlayPen
era significativa, porque os professores, então, saíram falando sobre a
importância dela, que tinha uma tradição ali. Na época que construiu o
novo prédio, a instituição já tinha uns 20 anos. Teve um trabalho muito
intenso. Foi uma espécie de uma resistência mesmo para se instalar o
prédio novo. Depois tudo isso foi muito comemorado. Não foi tranquila,
mas bem significativa essa passagem.
Maria Amábile Mansutti

The weight of tradition
During a period, while the school was in it’s smaller format, it went through these movements of growth and
sometimes, downsizing. That was always worrysome. But the biggest change that I saw at Escola Cidade Jardim/PlayPen,
even if I was only there a few hours a week, was the expansion. The teachers and the administration went to great lengths
to build a new school . And you could see how Escola Cidade Jardim/PlayPen was important, because the teachers would
talk about it, and about how there was a tradition there. Escola Cidade Jardim/PlayPen was already around 20 years old
when they built the new building. It was an intense job because there was a sort of resistence against the new school.
Afterwards, we celebrated everything. It wasn’t easy or smooth, but it was a very significant moment.
Maria Amábile Mansutti

Alunos em atividade de artes, na biblioteca, anos 90
Students doing art activity in the library, 90´s
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Legítima defesa
Lembro do dia em que Doutor Rui falou comigo: “Hoje vou levar para o juiz todos os documentos prontos.”
E era o juiz que tinha concedido a liminar mandando fechar a escola. Aí eu falei para ele: “Doutor Allende,
deixa eu falar para o senhor o que é que aconteceu?” “Olha, a senhora não pode me falar.”“Mas o senhor não
sabe por que é que a escola está fechada?” “A senhora não tem ideia de como eu fico mal todos os dias em que
eu dirijo em frente a esse prédio. É uma escola que eu mandei fechar. Mas você não tem toda a documentação
completa. Não posso deixar a escola continuar.” “Eu tenho toda a documentação, vou mostrar para o senhor.
Isso foi um capricho de alguém!” Aí eu comecei a chorar; o juiz ficou, assim, sem saber o que falar. E saímos de
lá. Uma semana depois, esse mesmo juiz cassou a liminar, mas com a condição de que eu tinha que abrir mão
do playground por causa do barulho.
Guida Machado

Self defense
Hard earned victory
and let the music
play!
That was in December, so the construction was
halted from September 11th ‘til the first week of
December . After that we had a great party there, with
everyone who worked at the school! That CD by the
Tribalistas had just come out and there was this one
song that was a hit: “Come to our side because our
school will parade/ Come make history because it is
a glorious day.” So we’d listen to that song in school,
all day long to celebrate. This Tribalistas song was our
anthem! We resumed construction in January but by
then, 60% of the students had left. And we stayed in
that small house for half a semester longer. We moved
back in July.

I remember Mr. Rui telling me: “I’m taking all the
papers to the judge today.” It was the same judge
that had issued the order to shut down construction.
So I said to him: “Mr. Allende, Let me explain to you
what happened?” “No, you can’t tell me.”“But don’t
you know the reason the school is closed?” “You
don’t know how it makes me feel, everytime I drive
by that building. It’s a school that I closed down. But
you don’t have all the necessary papers. I can’t let the
school keep going.” “I do have all the paperwork, I’ll
show you. This is all about someone’s indulgence!”
I started to cry, the judge didn’t know what to say,
and we left. A week later that same judge revoked
the court order, with the condition that I give up the
playground. .
Guida Machado

Guida Machado

Vitória suada e som na caixa!
Isso foi dezembro. Quer dizer, a obra ficou parada de 11 de setembro até a primeira semana de dezembro.
E aí nós fizemos uma festa grande lá. Todos os profissionais da escola! Lembro que estava saindo aquele CD
dos Tribalistas, e teve uma música que foi o maior sucesso, que era assim: “Vem pra minha ala que hoje a
nossa escola vai desfilar/ Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar.” Então a gente escutava essa
música na escola o dia inteiro para comemorar. Virou um hino da nossa escola essa música dos Tribalistas!
Retomamos a obra em janeiro. Mas nessa, 60% dos alunos tinham ido embora. E ficamos ainda meio
semestre nessa casa. Voltamos para lá em julho.
Guida Machado
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O prédio

construção de novos patamares
de 2004 a 2011

Enfim, o regresso para o lugar de origem. Agora com novas paredes, novos corredores, nova condição.
Novos ares. Existe um projeto claro, arquitetado, para que tudo aconteça. São variados os sentimentos que
surgem sobre um chão tão familiar e ao mesmo tempo tão desconhecido. Depois de tantas turbulências na
casa improvisada, voltaram para o enorme prédio, cujos vazios estavam prontinhos para ser repovoados. Ali
caberia muita história nova, com mais alunos, professores, coordenadores, mais organização e visibilidade.
Ali caberia o futuro. E foi isso que aconteceu. Vieram os diretores Mr. French, para a área de Inglês, e Celia
Tilkian, para a área de Português, que capitanearam a implantação do intercâmbio e dos estudos do meio,
as mudanças pedagógicas e de material, o reforço do Inglês e do Português. Aqui surgem os congressos
internacionais de bilinguismo, que colocaram a escola em bastante evidência, e também entra no currículo o
Alemão. A equipe toda arregaçou as mangas, participou tão de perto do processo de dar vida ao novo espaço
que trouxe à tona um velho e bom sentimento: o de cuidar da escola como se fosse a própria família. Deu tão
certo que agora a escola tem pela frente um ótimo problema: de novo falta espaço para tamanha demanda de
gente querendo entrar nesse prédio com alma de casa.
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À frente, alunas do sétimo ano do Ensino Fundamental, 2010. In front, Grade seven students, Middle School, 2010

The Building – Construction of new baselines from 2004 to 2011
At last, the return to the place of origin. Now, with new walls, new hallways, new conditions. New times. There is a project
that’s clearly designed so that everything happens smoothly. The feelings that surface on the so familiar, yet unknown
grounds are varied. After so much disorder in an improvised house, we went back to the enormous building, whose space
was all ready to be occupied. In that place, there would be a lot of new history, with more students, teachers, coordinators,
more organization and visibility. The future would fit there. And that’s what happened, Mr. French started as the head of
the English Department and Celia Tilkian as the head of the Portuguese Department. They headed the implementation
of the exchange program and field work, the pedagogical and material changes and the tutoring program for both
Portuguese and English. That’s when the Bilingual conferences started happening. This gave the school great visibility.
German also started to be part of the curriculum. The whole team rolled up their sleeves and were so closely involved in
the process of giving life to the new space, that it brought about a good old feeling: of taking care of the school as if it were
their own family. It worked out so well that because of it, the school faced a good problem: once again the lack of space for
the big demand from people wanting to enter this building with the soul of a home.
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Do bom e do melhor
Quando você entra no espaço novo, você realmente está entrando no novo. Pessoas novas, casa grande,
construção grande. Então você olhava aquela rampa e falava: “Meu Deus, o que é isso?” E tem aquele
madeiramento, que é, vamos dizer, o cartão de visita do colégio. Todo mundo que passava falava: “Ah, você
trabalha naquela escola de esquina, que tem aquela coisa de madeira? Ah, é lindo aquilo.” Sei que foi boa a
inauguração, teve até champanhe.
Era uma época que a escola não estava bem financeiramente. E lembro que teve que comprar móveis
novos, organizar tudo para receber os alunos. Até foi bom, e acho que Deus é até um pouco justo nessa parte,
porque nós tivemos que comprar menos coisas do que precisaria se tivesse logo bombado o negócio. Então
foi menos carteira, menos coisas, e a Guida escolheu tudo do melhor.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi), pedagoga, foi secretária da escola de 1993 até 2007.

Quando eu voltei
para a Escola Cidade
Jardim/PlayPen ,
a escola também
tinha acabado de
voltar para onde está
agora. para mim foi
a sensação de estar
voltando para casa,
para o lugar de onde
eu me sentia parte.
Felipe Maluf

Good and even
better
When you walk in the new space, you’re really
walking into something new. New people, big
house, big building. You’d look at the ramp and
say: “My God, what is this?” And the woodwork in
front is like the school’s postcard. Everyone who
went by would say: “Oh, you work at that school
on the corner, with that wood thing? That’s
beautiful.” I remember that the opening party
was great, they even served champagne.
The school wasn’t financially well at the time.
I remember that we had to get new furniture
and everything else ready for the new students.
It actually worked out well and I think we had
a little help from God because we had to buy
fewer things than needed if business had been
booming. In the end, we got fewer desks, fewer
things and Guida chose only the best.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi), pedagogue,
secretary at the school from 1993 to 2007.

When I went back to Escola Cidade Jardim/PlayPen ,
the school had just moved back to where it is today.
For me, it was like coming home to a place where I
belonged.
Felipe Maluf
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Visita indesejada
No dia 30 de julho nos instalamos nesse prédio
novo. Sem aluno, porque eram férias. Umas seis horas
da tarde, estávamos a Marcia e eu, um engenheiro, a
Daniela Almeida, chega um oficial de justiça com dois
advogados para fechar a escola. No primeiro dia lá! Eu
liguei para o Doutor Rui, que era o nosso advogado:
“Mas não estou entendendo. De qual fórum? De qual
regional? Põe esse oficial de justiça no telefone, por
favor.” Aí o oficial falou: “De Pinheiros.” E o Doutor
Rui: “Mas como? É uma segunda ação no mesmo caso?
Isso é crime. Não vai fechar nada, não.” Quer dizer,
os vizinhos conseguiram começar uma segunda ação
usando outra regional. Eu fiquei morrendo de medo,
mas não voltaram.
Guida Machado, fundadora e instituidora da Escola Cidade Jardim/
PlayPen, que abriu suas portas no início de 1981.

Unwanted visit
We moved into the new building on July 30th. There were no students because it was during a vacation period. It was
around six in the afternoon and I was there with Marcia, Daniela Almeida and an engineer, when a justice deputy comes
to the school with two lawyers, to shut us down on the first day! I called our lawyer, Mr. Rui: “But I don’t understand.
From which court? Which district? Put the deputy on the phone please.” The deputy said: “From Pinheiros”. Mr. Rui:
“But how? A second lawsuit on the same case? That’s illegal. You’re not shutting down anything.” The neighbors
managed to file a second lawsuit in a different district. I was really scared, but they didn’t come back.
Guida Machado, founder of Escola Cidade Jardim/PlayPen, which opened its doors in the beginning of 1981.

Fachada da escola após a construção do prédio, s.d. The school’s façade after the building’s contruction, n.d.
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Fé e perseverança
No dia 1º de agosto, começaram as aulas. Saí desse
prédio com 332 alunos. Voltei com 112 alunos.
O Brasil inteiro me falando: “Venda, venda! A
escola não retoma!” Começou a chover propostas,
outras escolas querendo comprar a Escola Cidade
Jardim/PlayPen, algumas queriam que eu vendesse,
mas continuasse a tocar a escola. Ouvi todas as
propostas e nunca fiquei seduzida. A Marcia mesmo
falava: “Guida, não sei como você aguenta. Vende!”
Aí devagarinho, devagarinho, comecei a receber
alunos, mas, assim, um pouquinho. Só um andar
do prédio tinha alunos, os outros dois estavam
totalmente vazios. Imagina, todos os profissionais
completamente desmotivados, porque a gente
já tinha tido uma escola maravilhosa e estava
retomando naquele prédio que a gente chamava de
elefante branco.
Guida Machado

Faith and
perseverance
School started on August the 1st. When I left the old
building, I had 332 students; when I went back to then
new one, I had 112. Everybody would tell me: “Sell, sell!
The school won’t come back!” Offers started pouring
in, some from other schools that wanted to buy Escola
Cidade Jardim/PlayPen, some wanted me to sell and then
stay on board to run it. I looked at all the offers but was
never convinced. Even Marcia would say: “Guida, I don’t
know how you can stand it. Sell!” Then, I slowly started
to take in new students, but it was little by little. We had
classes on only one floor; the other two were completely
empty. Imagine all those teachers being completely
unmotivated because previously, we had a wonderful
school and now, we were returning to this new, huge
building that was completely underused.
Guida Machado

Momento de pintura dos alunos do Preschool Three, 2004. Painting moment of the Preschool Three students, 2004
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Pouca gente,
muito espaço
Na volta, a gente estava muito feliz, porque houve
uma insegurança. Ainda mais com aquela história
das assinaturas. Precisávamos do apoio de dois
terços dos moradores para desembargar a obra. E
era um raio grande do bairro. Parecia uma coisa
muito absurda de dar certo. Aí teve essa felicidade
de chegar no prédio novo. E a impressão de que era
muito grande. Quando a gente mudou, a minha sala
no Preschool Five era a maior da escola. Tem seis por
dez. Tinha seis alunos e aquela sala imensa. Quando
a Guida fez o projeto, tinha uma sala de Educação
Infantil para cada série. O Fundamental foi pensado
para ter duas classes por série. Hoje, tem turma que
tem três. Tem três primeiros, três segundos e três
terceiros. Mas, no começo, tinha uma série só de
cada e ficou todo mundo no primeiro andar. Lá em
cima, não tinha nada. Tinha só a biblioteca. A gente
até se acostumou mal, porque às vezes precisava de
um espaço e usava alguma sala lá de cima. Tinha uma
sala que a gente só guardava material da bienal, por
exemplo. Aí foi crescendo a um ponto que não tem
mais sala sobrando. Hoje em dia está faltando espaço
lá na escola.
Michelle Gomes, pedagoga, é professora do Ensino Fundamental,
tanto na área de Inglês como na de Português. Entrou na escola em
1995.
Roberta e Vinícius, do Preschool Three, em atividades lúdicas, 2006
Roberta and Vinícius, from the Preschool Three, doing leisure activity, 2006

Few people, lots of space
When we came back, we were very happy because we had just gone through a period of uncertainty with the whole
signature collection episode. We needed the approval of two thirds of the neighbors in a large part of the neighborhood
in order to conclude construction. It seemed hard to accomplish, but then a happy period came with the new building,
along with the impression that it was too big. When we moved, my Preschool Five classroom was the biggest one in
the school. It was six meters wide by 10 meters long. I had six students in that huge room. There was one room for each
Preschool grade in Guida’s project. For Elementary School, the plan was to have two rooms per grade. Nowadays, some
grades have three rooms. There are three Grade One’s, three Grade Two’s and three Grade Three’s but at the time
there was only one room for each grade and we all stayed on the first floor. There wasn’t anything upstairs, except for
the library. We even got a little spoiled because sometimes, when we needed more space for something, we just used a
room upstairs. For instance, there was one room that was only used for storing materials for the Bienal. From there, it
grew until there weren’t any more unused rooms available. Nowadays, we don’t have enough space.
Michelle Gomes, pedagogue, teaches both English and Portuguese in Elementary School. She joined the school in 1995.
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Imersão total
Um dia eu fui visitar a escola da Guida e ela
me recebeu no prédio novo e me mostrou
o lugar. Lá eu vi muitas oportunidades e
ela também. Depois disso, fiz algumas
consultorias uma vez a cada duas semanas,
trabalhei com seus coordenadores e professores
e comecei a colocar as coisas em ordem. Eu
estava na Stance Dual quando Guida passou
pelos problemas com o prédio. Quatro ou cinco
alunos vieram para a minha escola e eu fiquei
bem impressionado com o nível do inglês deles
e com a habilidade de aprendizado que eles
adquiriram na Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Guida e seu time realmente entenderam o
significado de imersão e como uma criança
processa duas línguas. Eles sabiam o que
era esperado. O lado psicológico é muito
importante, pois quando você fala sobre isso,
você precisa falar de ciência cognitiva e de
como o cérebro funciona, mesmo porque os
pais entram em pânico sobre esse assunto. Eles
pensam: “Mas, meu Deus, minha filha só tem
três anos e você vai falar inglês com ela? Ela vai
se confundir toda.”
Lyle Gordon French, psicólogo, diretor do currículo de Inglês
de 2004 a 2010.

Complete immersion
I went to visit Guida’s school one day, she received me in the new building, toured me around. I saw lots of
opportunity there and she did too. After that, I did some assessoria once every couple of weeks, and I worked with
her coordinators and her teachers and started to bring things in line. I was at Stance Dual when Guida suffered all the
problems with the buildings. Four or five students came to my school. I was quite impressed with their English, the
fluency was excellent, and with the learning skills that they had in the school. Guida and her team really understood
what immersion meant, how a child processes two languages. They knew what was expected. The psychology part
is very important, because when you talk about this you have to talk about cognitive science and how the brain is
processing, also because parents freak out about it. They are thinking: “But, oh my god, my daughter is only three and
you’re going to speak in English with her? She’ll be all confused.”
Lyle Gordon French, psychologist, Head of English Curriculum from 2004 to 2010.
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Vista panorâmica
Naquele momento, quando eu fui lá para dar consultoria, Silmara Parise era a coordenadora de Inglês do
Ensino Fundamental I e II e também da Educação Infantil. Isso era loucura. Uma pessoa tomando conta
de uma escola inteira, a partir de um ano e meio até o fim. E a Educação Infantil por si só, é um trabalhão.
Então, do primeiro ao nono ano nada de novo acontecia, só tinha manutenção. Quando eu fui às classes
dos alunos de cinco anos, eu fiquei bem impressionado. Guida seguia as regras da imersão; nada da língua
materna pelos primeiros três anos. Eu pensei: “Uau, existe um grande potencial aqui!” Então fui às salas
do primeiro e segundo ano; eu fiquei bem surpreso com a habilidade de escrita e leitura dos alunos. E eles
estavam lendo histórias interessantes, mas não estavam trabalhando sistematicamente. O primeiro estágio
era planejamento com os professores: “Você vai precisar ter um objetivo claro no planejamento, seguido de
atividades que deem apoio a esses objetivos. Então, em vez de dizer: ‘Matemática, página 32, Álgebra’, você
teria que dizer o objetivo primeiro.” Nós mudamos o formato do planejamento; eles tinham que planejar
criando redes. Nós tínhamos ótima fluência, boa pronúncia, mas precisávamos melhorar as estruturas. A
consultoria com os professores de Inglês era sobre tirar essa ideia do papel. Planejamento melhor, materiais
melhores e responsabilizar os alunos pelo próprio aprendizado.
Lyle Gordon French

Panoramic view
At that moment, when I went there for the consultancy, Silmara Parisi
was the coordinator of the Elementary School, and the Middle School
and the Preschool for English. That was just craziness. One person taking
care of the entire English, from one and a half years old all the way up.
And preschool, it’s all by itself, it’s a big job. So, from grade one to grade
nine, nothing new happened, there was just maintenance. When I went
to the five years old class I was quite amazed. Guida followed the rules of
immersion, which is no first language for the first three years. I thought:
“Uau, there’s a great potential there”. So, then when I went to grade one
and grade two, I was quite surprised with their writing and their reading
skills. And they were reading interesting stories, but they were not
working systematically. The first stage was planning with the teachers:
“You’ll have to have clear planning objectives, followed by activities that
support those objectives. So, rather than saying ‘Math, page 32, Algebra’,
you would say the objective first”. We changed the planning format; they
had to plan with webs. So we have great fluency, good pronunciation, but
we needed to improve the structures. The consultancy with the English
teachers was about getting this stuff out off the ground. Better planning,
better materials and making the students responsible for their learning.
Lyle Gordon French
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FAQ (frequently asked questions)
Quando a minha primeira filha fez um ano e oito meses, a gente a colocou na Escola Cidade Jardim/
PlayPen. Pensei: “Ah, aqui ela vai ser a Beatriz, ela não vai ser mais uma dos Toddlers.” Ela se adaptou bem.
Para minha frustração, no terceiro dia a professora me mandou embora da sala. Mas isso começou a nos
deixar mais tranquilos, porque obviamente a gente estava muito estressado. Todo mundo falando que
era muito cedo, que a história do inglês depois ia prejudicar o aprendizado do português, a alfabetização,
blá-blá-blá. Mil dúvidas na cabeça. A Beatriz aprendeu a contar primeiro em inglês, e começamos a ter
um pouco de dúvida. Vamos manter aqui? E depois, para alfabetizar? Mas a escola tinha bem claro que a
primeira alfabetização seria feita na “língua-mãe”, depois é que seria em inglês. Só que as próprias crianças
começaram: “Se escreve assim em português, como é que escreve em inglês?” A Beatriz falava: “Mamãe,
você sabia que em inglês a gente escreve ‘i’, mas fala ‘ai’?” O que acabou acontecendo, com a Beatriz e com
a Débora, minha segunda filha e
também aluna da Escola Cidade
Jardim/PlayPen, é que elas se
alfabetizaram nas duas línguas ao
mesmo tempo. Quando eu vi isso,
achei o máximo! Outra dúvida era
When my first daughter turned 20 months old, we enrolled her at
sobre concordância. A gente achava
Escola Cidade Jardim/PlayPen. I thought: “Oh, here she’ll be Beatriz;
que ia misturar. Mas não foi isso que
she won’t be just another Toddler.” She adapted well. To my frustration,
eu vi acontecer. Para as duas parece
on the third day the teacher sent me home. Eventually, that left us more
que tem uma chavinha, às vezes elas
at ease because we were obviously very apprehensive. Everybody was
não percebem que estão falando em
telling us that it was too early, that learning English would jeopardize
inglês, porque é algo natural.

FAQ (frequently asked
questions)

Araci Massami Sakashita, médica. Suas duas
filhas entraram na escola no Toddlers. Sua filha
mais velha, Beatriz, concluiu o Fundamental II
em 2006, e a mais nova, Débora, em 2010.

her learning of Portuguese literacy, etc. So many doubts in our head.
Beatriz first learned to count in English and our doubts grew. Should
we keep her here? What about literacy? But the school was very clear
that literacy would be taught in Portuguese first and only after, it would
be done in English. But the kids started asking: “If this is how you write
it in Portuguese, how do you write it in English?” Beatriz would say:
“Mommy, did you know that in English we right ‘I’ but we pronnounce
“ai’?” What ended up happening with Beatriz and also with my second
daughter Débora, was that they became literate in both languages at
the same time. When I realized this, I thought it was the best! We also
had doubts about subject-verb agreement. We thought it would get
mixed up, but that’s not what I saw happening. It’s as if both have a little
switch and sometimes they don’t even realize they’re speaking English
because it’s so natural.

Araci Massami Sakashita, doctor. Both her daughters entered the school in Toddlers.
Her oldest daughter, Beatriz, finished Middle school in 2006 and the youngest in 2010.

I involve the parents. If you don’t
have a home-school connection , you
don’t have a school , end of story.
Lyle Gordon French
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Alto nível de
exigência
Houve uma sistematização na forma
como o inglês passou a ser utilizado no
aprendizado. E a conversa que o currículo
de Inglês tem com o currículo de Português
também melhorou. Minhas filhas
reclamaram bastante quando veio o currículo,
porque se exigiu muito mais. Para a gente foi
muito bom, para as crianças nem tanto. Mas
depois elas reconheceram que realmente é
importante.
Araci Massami Sakashita

Eu envolvo os pais. Se você não
estabelece uma conexão casaescola, você não tem uma escola
e fim de papo.
Lyle Gordon French

High level demands
It has systematized the way English was used
in the learning process. The interaction between
the English and Portuguese curriculums also
improved. My daughters complained a lot about the
curriculum because it was much more demanding.
It was great for us but not so much for the kids.
They later admitted that it was really important.
Araci Massami Sakashita

113

Alunos do Preschool Five numa apresentação de nursery rhimes, sob a orientação da professora Karina W. Camargo, 2008
Preschool Five students during a nursery rhymes presentation supervised by teacher Karina W. Camargo, 2008

In English, please!
Começamos a implementar técnicas de controle para
reduzirmos a quantidade de português falada em sala de
aula durante as aulas em inglês. Recebi muitos e-mails
dizendo: “Estou feliz em ouvir meu filho reclamando
que ele tem que falar inglês o tempo todo.” Eles
queriam ouvir essas reclamações, porque a diferença da
Escola Cidade Jardim/PlayPen é que possui uma língua
portuguesa forte, igual a uma escola de uma língua só,
mas também um ótimo inglês.
Lyle Gordon French

In English, please!
We started to implement management
techniques on how do we reduce the amount
Portuguese spoken during English speaking
time. I got a lot of emails saying: “I’m happy
to hear my son complaining that he has to
speak English all the time.” This complains
they wanted to hear, because the difference of
Escola Cidade Jardim/PlayPen is: it’s got very
strong Portuguese, equal to a monolingual
school, but very good English.

De consultor
a diretor

Lyle Gordon French

Depois do carnaval, a Guida disse: “Você não
pode ser um consultor para sempre. Você que ser
o diretor pedagógico de inglês? Eu disse: “Quero.
Isso seria ótimo! Estou pronto para sair da outra
escola.” Eu me mudei oficialmente em julho.

From consultant
to director

Lyle Gordon French

After Carnival, Guida said: “You can’t be a
consultant forever. Do you wanna be the
pedagogical director for English?” I said: “Yes,
that would be great. I’m ready to leave the
other school.” I moved officially in July.
Lyle Gordon French
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Deixar partir para
o novo vir
Desde que nós voltamos para o prédio, a Marcia
já vinha falando que queria sair. Queria mais tempo
para ela. Mas disse: “Eu fico com você até a escola
tomar corpo de novo, depois eu saio.” E eu falava:
“Marcia, você tem que continuar comigo.” Nós
ficamos muito amigas, eu não conseguia ver a escola
sem ela. Mas ela não queria continuar e me falou da
Celia. Disse que era uma pessoa muito executiva,
bem relacionada e que conhecia muitos profissionais.
E foi a Marcia quem me apresentou a Celia. O Lyle
veio em agosto, e a Celia, em novembro.
A Anna Maria e a Marcia trabalhavam
completamente com projetos e a Celia apresentou
uma outra proposta. Ela falou: “Acho que tem que
formalizar, tem que ter livros e um acompanhamento
com assessores pedagógicos na construção do
currículo.” E a gente adotou os livros. Ainda acho
que trabalhar com projetos é o máximo, mas ver o
material concreto nas mãos, ver o trabalho com os
livros foi bom, até para a expectativa dos pais.
Guida Machado

Letting go so the new can come
Ever since we moved back to the new building, Marcia was already saying that she wanted to leave. She wanted more
time for herself, but said: “I’ll stay with you until the school gets back on track again, then I’ll leave.” I’d say: “Marcia, you
have to stay with me.” We became good friends and I couldn’t picture the school without her, but she didn’t want to
go on and then she told me about Celia. Marcia told me that she was a very well connected, executive who knew many
professionals and so, she introduced me to her. Lyle came in August and Celia, in November.
Anna Maria and Marcia worked based on projects but Celia came up with a different proposal. She said: “We need
to formalize it, to have books and the participation of pedagogical consultantants in Curriculum development.” So we
started using books. I still think that working with projects is great, but to have the actual materials at hand, to see the
work based on books was good, especially, in order to meet parents expectations.
Guida Machado
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Período de
adaptação
De tanto em tanto, tem um processo de
reestruturação. Todo estabelecimento tem.
Nós já estávamos na casa nova quando houve
a mudança da diretoria. A Marcia Plessmann
se aposentou e aí veio a Celia Tilkian. Com a
Marcia passamos por todas essas aflições de
construção, de interdição, de “vai e de volta”
e de “vamos ver não sei quantos prédios
para alugar” e isso e aquilo – passamos por
tudo isso juntos. Então, era uma grande
união, e no momento em que ela saiu, todo
mundo que permaneceu lá estranhou. Com
outro método de trabalho, sempre se exige
um tempo de adaptação, não tem jeito.
Depois de um certo tempo, a equipe foi
sendo substituída aos poucos. Da equipe
do Fundamental II do tempo da Marcia,
restei só eu. No Fundamental I, tem outras
pessoas. Mas no Fundamental II, eu sou
remanescente. Eu sou a memória da turma,
porque eu estou desde que esse Fundamental
II passou a existir até agora. Depois, com a
Celia, foi ótimo também, deu muito certo.
Maria Laura Florence Mori, pedagoga. Em 1994, exerceu
o cargo de diretora do Fundamental I. Desde 1995 é
professora de Português do Fundamental I e II.

Adaptation period
From time to time every business goes through a restructuring period. We were already in the new place when the
administration changed. Marcia Plessmann retired and Celia Tilkian came. We went through all these construction
afflictions with Marcia, which included the court orders, the comings and goings, looking for a rental space etc... We
went through all of that together, so we were all very united because of it and we felt it when she left. There’s always an
adaptation period when a new work method is introduced and there’s no way around it. After a while, the team slowly
started to be replaced. I was the only one from Marcia’s time to remain in Middle School. There are others that remained
in Elementary School but I was the only one in Middle School. I’m sort of our group’s memory because I’ve been in
Middle School since its inception. Later with Celia, it was great and also worked out really well.
Maria Laura Florence Mori, pedagogue. Worked as head of Elementary School in 1994. She has been a Portuguese teacher since 1995 and currently
teaches in Middle school.
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Grandes desafios
Eu tinha anos e anos de experiência, mas foi um grande desafio ir para a Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Primeiro porque era para dirigir o currículo de Português de uma escola bilíngue, o que era novo para
mim. E eu sou da turma que há muitos anos era contra o bilinguismo, então acho que essa vivência foi uma
renovação. Precisava mostrar na prática que uma escola bilíngue é tão forte como uma monolíngue. Antes de
pensar em integração, o meu primeiro objetivo foi fortalecer o currículo de Português. As pessoas pensam:
“Ah, a escola é bilíngue, mas o Português é fraco.” Muito pelo contrário, o Português tem que ser o orgulho
dessa escola. Eu não acredito em outra coisa que seja diferente de ler, escrever, interpretar e raciocinar. E,
num planejamento de História, Geografia e Ciências voltado para a realidade, para a justiça social, para a
responsabilidade. Esse é o meu conceito de Educação, e foi isso que eu trouxe. O outro desafio, para o Mr.
French e eu, foi pegar a escola novamente em formação.
Celia Tilkian, historiadora, foi diretora do currículo de Português de 2004 a 2010.

Great challenges
I had years and years of experience, but
going to Escola Cidade Jardim/PlayPen was
a great challenge. First, because I was going
to head the Portuguese curriculum of a
bilingual school, which was something new
for me. I came from a group that had been
against bilingualism for years, so it was a sort
of a renewal process for me. I had to show,
in practice, that a bilingual school could be
as strong as a single language school. Before
even thinking about integration, my first
objective was to strengthen the Portuguese
curriculum. People think: “Oh, it’s a bilingual
school, but their Portuguese is weak.” It’s
actually the other way around; the Portuguese
curriculum should be the pride of this school.
I don’t believe in anything other than reading,
writing, interpreting and reasoning; and
also, planning in History, Geography and
Science focused on reality, social justice and
responsibility. That’s my concept of education
and that’s what I brought. My other challenge
was coming to Escola Cidade Jardim/PlayPen
at the height of a crisis. So when Mr. French
and I got there, we found a school in the
making.
Celia Tilkian, historian, Head of Portuguese Curriculum
from 2004 to 2010.

Celia Tilkian rodeada por alunos do sexta ano do Ensino Fundamental, 2010
Celia Tilkian surrounded by the Middle School Grade 6 students, 2010
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Sacudida geral
O material pedagógico foi meu primeiro
embate. Uma escola do nosso nível não poderia
ter material apostilado. Ainda no meu primeiro
ano lá, praticamente contratei professores novos
para todo o Fundamental I. No ano seguinte, fiz o
mesmo com o Fundamental II. Também dei umas
mexidas no horário, introduzi as aulas de Orientação
Educacional, que para mim são tudo de bom. A
Gabriela encampou o projeto das assembleias; ela
é muito boa para essas coisas. Acabei acumulando
funções de coordenadora, diretora, orientadora
educacional. Falei para a Guida: “Preciso de
assessores. Se eu não tiver uma linha de conduta,
cada professora vai fazer o que quer na sala de aula e
eu não vou dar conta de ver tudo. Principalmente o
Fundamental II, com 13 professores.”

Major Shake-up
The pedagogical material was my first battle. A
school of this level couldn’t use folder materials
exclusively. In my first year there, I hired new
teachers for basically all of Elementary School.
The following year, I did the same with Middle
School. I changed the schedules and timetables
a bit, introduced the Educational Guidance
classes, which to me are great. Gabriela headed
the Assembly project; she’s great with that sort
of thing. I ended up incorporating the duties of
Coordinator, Principal and Guidance Counselor. I
told Guida: “I need consultants. If I don’t have a line
of conduct, each teacher will do what they want
to in class and I won’t be able to keep on top of
everything, especially with Middle School and its 13
teachers.”
Celia Tilkian

Celia Tilkian

Student Assembly
In 2006, we started having
assemblies for students of grades
Three, Four and Five of Elementary
School. Every 15 days the students
of each grade would meet and
discuss matters of interest to the
group. Each class has a Secretary,
who is responsible for taking notes
on the meetings and writing them
on the chalkboard, and a class
Representative, chosen to take
these notes to the meeting with the
administration, which also happens
every 15 days. The students get to
chose subjects by filling out a twopart form: “I want to talk about” and
“I’m happy with”. Each assembly
has an agenda and the Secretary is
the one responsible for organizing
the voting of topics, which can
vary from class issues to structural
aspects of the school. Through this,
the students promoted changes
that made a difference on their daily
routine, like the making of a window
opening to the kitchen, where they
can leave their dishes after meals;
the building of a fence around the
court, which protects the children
in the playground; the re-installation
of the climbing wall, which had been
taken down, etc.

118

Momento de escolha do representante de classe, figura-chave nas assembleias estudantis, 2006
Moment when the class representative is chosen, a key figure on students assemblies, 2006

Assembleia de alunos
Desde 2006, começaram a acontecer as assembleias estudantis para os alunos da
terceira, quarta e quinta séries do Ensino Fundamental I. A cada 15 dias, cada série se
reúne, por cerca de duas horas, e discute temas de interesse do grupo. Cada classe
tem um secretário, responsável por colocar na lousa os apontamentos da discussão, e
um representante de classe, eleito para levar esses apontamentos para a reunião com
a coordenação, que também acontece quinzenalmente. Os próprios alunos sugerem
temas por meio de uma ficha com dois campos: “Quero conversar sobre” e “Estou
feliz com”. Cada assembleia tem uma pauta e é o secretário que organiza a votação
dos temas, que podem envolver questões variadas, sejam referentes às aulas ou
mesmo a questões estruturais da escola. Com isso, os alunos conseguiram mudanças
que fazem diferença no dia a dia deles, tais como a implantação de uma janela de
acesso para a cozinha, para colocarem seus pratos após a refeição; a instalação do
alambrado que cerca a quadra e protege quem está no “brinquedão”; a recolocação
da parede de escalada, que havia sido desativada etc.

Fundamental II –
a missão
Depois de um ano que eu estava na escola,
convidei a Gabriela para ser a coordenadora do
Fundamental I. E eu, nos últimos dois anos, me
concentrei mais no Fundamental II, o segmento
mais difícil de dirigir na escola. É a grande travessia.
É a descoberta da identidade, você não sabe o que
vai ser, se vai ser alto, baixo, gordo, magro, se o
seu peito vai crescer, se não vai... São 300 mil
dúvidas. Não sei nem dizer como as coisas foram
acontecendo para a escola crescer desse jeito. É
um monte de trabalho, um monte de coisa. E uma
equipe muito boa!
Celia Tilkian

Middle School – the
mission
After a year at Escola Cidade Jardim/PlayPen, I invited
Gabriela to be Head of Elementary School. In the last
two years I concentrated more on Middle School, the
hardest segment to manage. It’s the great crossing, the
discovery of one’s identity. You don’t know what you’ll
be like, if you’ll be tall, short, fat, thin, if your breasts will
grow or not... There are 300 thousand questions. I don’t
even know how things happened in order for the school
to grow the way it has. It’s a lot of work, there are many
things, including a great team!

Orientação
Educacional
Quando você olha para trás depois de dois
anos e diz: “Uau. Olha onde estávamos. Olhe
onde estamos agora.” Então, acho que em geral
era bom e eu acho que o que eu mais respeito na
Celia é como ela conseguia fazer OE [Orientação
Educacional] com as crianças, especialmente
adolescentes. Sem a menor dúvida. E como ela
lidava com os pais quando tinha assuntos difíceis,
como: “Sinto muito, a sua filha vai repetir” ou
“Talvez esta não seja a melhor escola.” Ela era
excelente. E eu aprendi muito com isso tudo.
Lyle Gordon French

Celia Tilkian

Student advisory
When you step back after two years, and go “Wow.
Look where we were. Look where we are now”. So, I
think overall was good and I think what I respected
most in Celia was how she could do OE [Orientação
Educacional] with the kids, teenagers specially. No
question. And how she dealt with the parents when we
had difficult subjects, like: “I am sorry your daughter is
going to fail” or “Perhaps this isn’t the best school…”
She was excellent. And I learned a lot from that.
Lyle Gordon French
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Pelo caminho
dos símbolos
A Escola Cidade Jardim/PlayPen estava numa época boa,
em que a escola tinha voltado para o prédio e ia começar a
se arrumar. Teve uma oportunidade em 2004 e eu entrei
como assistente da Marcia. No final do ano, entrou a Celia,
e eu fiquei mais um ano como assistente. A Celia tinha um
jeito diferente de trabalhar, tinha os assessores pedagógicos
para cada área de conhecimento. Quando o assessor chegava,
eu escutava, escutava. Aprendi muito com eles, eu não
sabia trabalhar com Fundamental I. A escola cresceu um
pouco mais, e a Celia não podia mais ficar na coordenação.
Foi aí que eu assumi. O grupo de professores ainda estava
pequeno, a escola era pequena, então deu tempo de eu
aprender e de conquistar a equipe, legitimar o meu lugar
como coordenadora. Aí veio o meu jeito de trabalhar, de
pensar, muito pelo simbólico. Eu inaugurei um caderno para
registrar todos os nossos encontros com uma linguagem
que não era uma pauta. E aí cada professor leva, ao final da
reunião, faz um texto e um exercício plástico. Esse professor
abre a reunião seguinte. Fui atuando na parte sensível. Então,
a gente construiu uma dinâmica de trabalho que hoje está
consolidada. Temos um curso montado, pode entrar ou sair
gente, que não vai dar essa sensação de “cadê o trabalho?”,
porque ele não escorrega entre os dedos.
Gabriela Salles Argolo Costa, pedagoga, entrou na escola em 2004 como
assistente de coordenação. Em 2006, tornou-se coordenadora pedagógica
do Fundamental I. Desde que ingressou, é responsável pela organização das
bienais.

By way of symbols
Escola Cidade Jardim/PlayPen was going through a good period; it had moved back to the new building and was
getting back on track. In 2004 there was an opportunity and I was hired as Marcia’s assistant. At the end of the year,
Celia came on board and I remained an assistant for another year. Celia had a different way of working; she had
pedagogical consultants for each field of study. When the consultants would come, I’d listen and listen a lot. I learned
a lot from them, I didn’t know how to work with Elementary School. The school grew a bit more and Celia couldn’t
stay as Head of Elementary any longer. That’s when I took over. It was still a small group of teachers, the school was still
small, and so I had time to learn, to win over the team and to legitimize my place as coordinator. Along with that came
my way of working and thinking, which was heavily through symbolism. I started a notebook that has a record of all of
our meetings, using language that wasn’t like the agenda. At the end of each meeting, a teacher takes the notebook,
writes a text and does a “plastic exercise”. This same teacher begins the next meeting. I acted on the sensitive aspects.
We built a work dynamics that is now consolidated and a course and curriculum that, regardless if people come or go,
don’t leave a feeling of “where’s the work” because it doesn’t slip through the fingers.
Gabriela Salles Argolo Costa, pedagogue, joined the school in 2004 as Coordinating Assistant. In 2006, became Head of Elementary school. She
has been responsible for the Biennials since joining the school.
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Assessor, figura
indispensável
Contratei uma equipe de assessores, a maioria
está até hoje. Eles cuidam da linha pedagógica desde
a Educação Infantil até o final, o que cada um vai
estudar em cada ano e como vai estudar, que é o mais
importante. Então, como uma criança de segundo
ano tem que aprender determinadas operações para
chegar ao sétimo e estar com aquilo preparado. Um
professor de sétimo, oitavo ano, quando corrige uma
prova, avalia o professor do terceiro. O papel do
assessor é muito no como ensinar, como você fazer o
seu aluno progredir, que tipo de estratégias você usa
para fazê-lo pensar melhor, desenvolver o raciocínio.
Celia Tilkian

Consultant,
indispensible figure
I hired a team of consultants, most of which are
still there. They’re responsible for the pedagogical
approach from Preschool all the way to the
end; what students learn each year and more
importantly, how they learn it. For instance, what
a second grade student needs to learn so that
when he gets to Grade Seven, he’s prepared for it.
When a seventh or eighth grade teacher corrects
a test, he’s also evaluating the third grade teacher.
The consultant’s role has a lot to do with the
way things are taught, with what it takes to make
a student advance and what type of strategies
are used, in order to make him think better and
develop his or her own reasoning.
Celia Tilkian

Caroline, Luisa e Giovana, alunas do oitavo ano do Ensino Fundamental, estudando no pátio, 2010
Caroline, Luisa and Giovana, Middle School, Grade eight students, studying at the patio, 2010
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Crianças do Preschool Four em atividades de estímulo à leitura e ao compartilhamento de histórias, 2006
Preschool Four kids in the library doing activities to stimulate reading and share stories, 2006

Ver de perto
Para atuar no pedagógico, eu tenho a parceria dos
assessores, um para cada área, que vêm uma vez por mês e
me ajudam a acompanhar o andamento do currículo, a ver as
provas que a gente elabora. Cuido também da orientação de
alunos e de pais. “Por que não está aprendendo? Por que não
está alfabetizando? É dislexia?” Isso tudo aprendi na Escola
Cidade Jardim/PlayPen. Faço o encaminhamento pros pais,
atendo fonoaudiólogos, psicóloga, professora particular.
Primeiro e segundo ano é onde os pepinos aparecem mais,
porque é quando eles estão aprendendo a ler e a escrever.
Então, qualquer problema de aprendizagem é ali que aflora.
Gabriela Salles Argolo Costa

Seeing up close
In order to act on the pedagogical aspects,
I have the support of the consultants, one
in each field, who come to school once
a month, in order to keep track of how
we’re doing with the curriculum and see
the tests and exams that we are creating. I
also take care of the students and parents
orientation. “Why isn’t a student learning?
Why isn’t a student literate? Is it dyslexia? I
learned all of that at Escola Cidade Jardim/
PlayPen. I make referrals to parents, meet
with audiologists, psychologists and private
teachers. Grades One and Two are where
a lot of problems arise, because it’s when
they’re learning to read and write. So any
learning problem surfaces at this point.
Gabriela Salles Argolo Costa
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A essência permanece
Quando o Lyle e a Celia entraram, logo em seguida eu assumi a
coordenação da Educação Infantil. É que, depois de 16 anos na Escola
Cidade Jardim/PlayPen, a Silmara Parise resolveu traçar novos rumos.
Aprendi muito com ela. Ainda não tinha um número de alunos tão
grande e foi bom, porque cresceu aos poucos. A gente tinha por volta
de cem alunos no Infantil, hoje tem uns 240. A essência da Educação
Infantil nós mantivemos, sempre. É uma coisa que vai além do que eu
acho, ou do que uma outra coordenadora acha. É o projeto da escola, que
faz a criança se sentir parte desse grupo social e crescer junto com ele. O
que a gente começou a aprimorar um
pouquinho mais foram as expectativas
de linguagem de cada faixa etária,
as técnicas e estratégias que a gente
I took over as Head of Preschool right after Lyle and Celia came on
precisa ter em sala para potencializar
board.
This was because Silmara Parise had decided to pursue other
isso. Também criamos alguns eventos
interests, after working for 16 years at Escola Cidade Jardim/PlayPen.
culturais e literários. Fizemos uma
I learned a lot from her. At the time, we didn’t have a large number of
usina de reciclagem que gerou a
students, which was good, because we grew slowly. We had around 100
exposição “Eco Arte”, que espalha pelos
students in Preschool, and nowadays we have around 240, but we’ve
corredores da escola trabalhos feitos
always kept the essence of Preschool. It’s something that goes beyond
com o material coletado. Outro evento
what I think or another coordinator thinks. The school project is what
é o “Books and Dreams”, em que os
makes the child feel like he’s a part of this social group and enables
alunos liam um livro e retratavam a
him to grow with it. What we developed further, were the expectations
essência por meio das artes plásticas.
we had for language within each age group and the techniques and
No ano passado fizemos a exposição
strategies used to maximize this potential. We also created some
desse “Books and Dreams” no Shopping literary and cultural events. We made a recycling plant which led to the
Cidade Jardim. A Guida alimenta
exihibit “Eco Arte”, which spread works made with collected materials
muito isso. Você vem com as ideias,
around the school. We created this other event called, “Books and
as propostas, e ela fala: “Vai.” Ela dá
Dreams”, where students would read a book and would describe the
essa abertura. Também a proposta de
experience through art. Last year, we set up the “Books and Dreams”
bilinguismo do Mr. French e os cursos
exhibit at “Shopping Cidade Jardim”. Guida really encourages this type
de formação que a gente faz são coisas
of thing. You come to her with ideas and proposals and she says: “Go
que me nutrem muito como educadora
on.” She’s open to that. Then, there’s Mr. French’s bilingual proposition
bilíngue.
and the training classes that we took, both of which nourish me as a

The essence remains

Daniella Avanzi Leonardi, formada em Letras,
começou na escola em 1996 como professora de
Inglês no Ensino Fundamental. É coordenadora da
Educação Infantil.

bilingual educator.
Daniella Avanzi Leonardi, graduated in “Letras”, started at the school in 1996 as
Elementary English teacher and is currently Head of Preschool.

Silmara Barosa, abaixo e ao centro, com sua
equipe de professoras da Educação Infantil
reunida após um workshop, 1996
Silmara Barosa, bellow and at the centre,
reunited, after a teachers training, with her
kindergarten’s team, 1996
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Habilidades e
normas
Do que eu mais me orgulho na Escola Cidade
Jardim/PlayPen é do trabalho baseado em
habilidades e normas-padrão. Estou muito feliz
em contar que, este ano, o próprio diretor da
Cambridge, durante uma visita ao Brasil, veio
nos visitar. Ele esteve na maior parte das escolas
de línguas, e o CAE (certificado avançado em
inglês) no Brasil normalmente é feito no segundo
ou terceiro colegial. Nós o estávamos fazendo no
nono ano. Ele visitou a nossa escola; foi a única
escola bilíngue que ele visitou e foi por causa dos
nossos resultados. Mas a coisa mais importante
é a habilidade. Os alunos de Ciências conseguem
fazer uma previsão? Eles conseguem criar uma
pergunta que possa ser testada? Quais habilidades
que o segundo ano precisa ter? Quais habilidades
precisam ter em leitura? Então é isso. É por isso que
a parte acadêmica é tão importante.
Lyle Gordon French

Skills and standards
The thing that I’m most proud about in Escola Cidade
Jardim/PlayPen is skill-standard-based works. Skills and
standards. I am very happy to report that this year the
managing director himself of Cambridge came to us on
a visit to Brazil, and he was visiting mostly languages
institutes,and CAE (Certificate in Advanced English)
would normally be done in the two kast high school
years in Brazil. We were doing it in grade nine. He came
to visit our school, it was the only bilingual school he
visited and it was because of our results. But the most
important thing is skill. Can the students in Science
make a prediction? Can they create a testable question?
What skills do we need in grade two? What reading
skills do we need? So, that’s it. That’s why academic is
really important.
Lyle Gordon French

Currículo
Você tem que decidir o que você vai ensinar em
inglês e o que você vai ensinar em português. Eu
queria deixar uma coisa bem clara; muitos dos meus
colegas diziam: “Não é justo ensinar um assunto
novo antes deles o saberem na primeira língua.”
É exatamente o oposto. Se eles são bons, fluentes,
bilíngues, você pode ensinar a eles qualquer coisa.
Eu tenho que me esforçar mais em inglês para poder
ensinar o ciclo da água. Vou demorar mais, pois é
outra língua; eles estão processando duas coisas,
mas eles conseguem. Então você precisa de um
currículo.
Lyle Gordon French

Curriculum
You have to decide what you are going to teach in
English, what you are going to teach in Portuguese. One
thing I’d like to make very clear, many of my colleagues
would say: “It is not fair to teach a topic before they
have learned in their first language.” That’s exactly the
opposite. If they’re good, fluent, bilinguals, you can
teach them anything. I have to work harder in English to
teach the water cycle. It will take me longer because it’s
another language, they are processing two things, but
they can do it. So, you need one curriculum.
Lyle Gordon French
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Hora de integrar
os currículos

Professor de Ciências em atividades no laboratório com os alunos
do segundo ano do Ensino Fundamental, 2006
Science teacher doing activities in the Lab. with the High School
second year students, 2006

Mr. French e eu começamos a fazer a integração de
currículos através de Matemática e Ciências, com
ajuda de nossos assessores. O que eu não dou conta
de ensinar no Português, o Mr. French vai ensinar no
Inglês. Como eu posso ampliar, através do currículo
de Inglês, o que eu ofereço aos meus alunos. Porque
na verdade, até o terceiro ano, quando as crianças
ainda não têm o domínio do idioma, você não sabe se
ele não aprendeu a Matemática ou o Inglês. Então, no
currículo de Português, eu tenho que garantir todos
os conceitos de uma escola básica, o que eu ofereço
no Inglês é um aprofundamento. Por exemplo, o
que hoje fica muito claro na Matemática é assim: eu
trabalho Geometria e Álgebra e ele trabalha Desenho
Geométrico. Mas, na verdade, por sermos uma escola
brasileira bilíngue, eu preciso garantir o mínimo
de algumas coisas no currículo de Português. Por
exemplo, História e Geografia são dadas apenas
em Português. Ciências e Matemática é onde se
dá uma integração entre as matérias realmente: o
Mr. French dá uma parte, eu dou a outra. E tem um
monte de coisa que a gente fez troca em termos de
procedimento. Então, a integração não pode ser só de
conteúdo, tem que ser em termos de procedimento.
Como a gente ensina a escrever, como a gente vai
ensinar a pensar, a trabalhar em grupo, a fazer
pesquisa. Então, em algumas matérias a integração é
no procedimento.
Celia Tilkian

Time to integrate curriculums
Mr. French and I started to integrate the curriculum through Math and Science, with the help of four consultants.
Whatever I wasn’t able to teach in Portuguese, Mr. French would teach in English. How could I expand what I offered
to my students, through the English curriculum? Because until the third year, which is when they have a solid
understanding of the language, you don’t know if they haven’t learned the English or the Math. So I have to make sure
that all the basic concepts of a regular school are included in the Portuguese curriculum, and then we can go more
in depth with the English. In Math for example, it’s very clear that: I work on Geometry and Algebra and he works on
Geometric design. In reality, since we’re a Brazilian bilingual school, I must ensure that we cover some basic things
in the Portuguese curriculum. History and Geography for example, are only taught in Portuguese. It’s in Science and
Math that the integration between curriculums really takes place: Mr. French takes care of one part, and I take care
of the other part. And as far as procedures go, we swapped a bunch of things. So integration isn’t about content only,
but also about procedure. How will we teach how to write, how to think, to work in groups and to do research? So in
some areas, integration happens through procedures.
Celia Tilkian
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Daqui para a
Definição de papéis
frente, tudo vai
ser diferente
Em 2006 eu fui trabalhar na Escola Cidade
Jardim/PlayPen como professor e assessor.
Era uma realidade completamente diferente
daquela com que eu estava acostumado.
Nunca tinha trabalhado numa escola bilíngue
e, diferente das escolas muito grandes, onde
sempre estive, lá era uma escola que estava
totalmente em reconstrução. E foi legal
o trabalho como assessor, porque a gente
construiu um currículo do zero e até hoje
tem coisas que estão sendo feitas. Eu produzi
uma boa parte do material que os professores
usam hoje, as fichas de sala de aula.
Roberto Catelli Junior , historiador, é professor do
Fundamental II e assessor do Fundamental I e II desde
2006.

Quando eu entrei lá, achei um pouco estranho, porque
a escola era muito pequena, as pessoas com uma relação
com a escola muito familiar, muito caseira. Eu brinco
com os meus alunos, a gente tem uma boa relação, mas eu
coloco uma certa fronteira: “Olha, eu sou professor. Não
sou seu colega!” E acho que lá isso não era muito claro.
As coisas foram mudando, foi se estabelecendo melhor o
papel de cada um.
Roberto Catelli Junior

Defining roles
I though it was a little strange when I started there, because it
was a very small school and people had a very close and personal
relationship with it. I joke with my students, we have a very good
relationship, but I always draw the line: “Look I’m the teacher;
I’m not a fellow student!” And I don’t think that used to be very
clear there. Things slowly changed and everybody’s role became
more defined.
Roberto Catelli Junior

From now on, everything will be different
I went to work for Escola Cidade Jardim/PlayPen in 2006, as a teacher and consultant. It was completely different
from the reality I was used to. I had never worked in a bilingual school and it differed from the big schools, which is
where I had always worked, because it was going through a rebuilding process. And it was great to work as a consultant,
because we created the curriculum from scratch and some things are still being done today. I produced a significant
part of the materials that the teachers still use today, like the class flashcards.
Roberto Catelli Junior, historian, Middle school teacher and Elementary and Middle School consultant since 2006.

Roberto Catelli Junior em aula no oitavo ano do Ensino Fundamental, 2010. Roberto Catelli Jr. Teaching the Middle School, Grade eight, 2010
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História geral e particular
Planejar História para os pequenos, do primeiro ano, foi uma coisa nova para mim. Hoje, eu me sinto bem
mais à vontade, até porque eu também tive filhos nesse meio do caminho. Conviver com os meus ajudou
a depois produzir material para crianças. Eu acho um absurdo os livros de primeira a quarta terem tanta
informação. Para mim a grande questão de crianças nessa faixa etária é: “Vamos descobrir que a gente tem
passado e presente! Você está aqui de um jeito hoje, mas alguém não esteve desse jeito há cem anos. Você
não é só quem está aqui, você é alguém que tem uma história.” E isso tem uma dimensão múltipla, envolve
as pessoas, os pais, as origens. Isso para que eles cheguem no Ensino Fundamental II e sejam capazes de
pensar sobre a História.
Roberto Catelli Junior

O mundo
na escola
Por ser bilíngue, a Escola Cidade Jardim/
PlayPen é uma escola multicultural, com gente
de tudo quanto é lugar do mundo. Tem um
trabalho que a gente faz no quarto ano que
é pensar a questão da cultura brasileira, mas
inserida na diversidade cultural que aparece
nesse país. Aí eles vão buscar também materiais
nas famílias, as famílias vêm para a escola,
trazem comida, objetos da cultura material.
A gente coloca as famílias dentro do trabalho.
Roberto Catelli Junior

General and private
history
Planning History for the little ones from Grade One
was something new for me. Nowadays I’m much more
confortable with it, because along the way, I’ve also
become a parent. Living with my own kids has helped me
develop materials for other children. I think the amount of
information in books for Grades One through Four is absurd.
For me, the big issue for kids in this age group is: “Let’s find
out that we have in the past and present! You’re here in a
certain way today, but someone else was here in a different
way, a hundred years ago. You’re not the only one here
and you have a history.” This has multiple dimensions and
involves the people, the parents, and the origins. This is so
that they can get to Middle School being able to think about
history.
Roberto Catelli Junior

The world at school
Because it’s bilingual, Escola Cidade Jardim/PlayPen is a
multicultural school, with people from all over the world.
We have this project we do in Grade Four, which is to
think about Brazilian culture in the context of the cultural
diversity that exists in this country. So they look up things
like materials with their families, and the families come to
the school and bring food and cultural objects. We involve
the families in the project.
Roberto Catelli Junior
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Tecnologia ao alcance da mão
Também tenho batalhado bastante nesses últimos anos para a gente avançar na área de tecnologia,
especialmente no Ensino Fundamental II. Hoje nós temos, em cada sala de aula, uma TV de 52 polegadas,
acesso à internet, computador com DVD, som. Tudo ligado em rede. Já não sei mais dar aula sem isso.
Estamos falando de um assunto: “Ah, vamos no YouTube ver o que tem?” Tem algumas coisas que já sei
que tem, já planejei. Mas, às vezes, também não sei e a gente começa a avaliar juntos o que é adequado, o
que não é. Uso direto a internet para trabalhar mil temas com imagens, Google Earth, dicionário etc. Não
que isso salve a escola, mas você pode andar muito se tiver esses recursos.
Participei dessas transformações do trabalho pedagógico mesmo, do trabalho com os professores, com
os estudos do meio. Então, minha história na Escola Cidade Jardim/PlayPen tem a ver com esse contexto
de mudança, de organização curricular, de crescimento da escola – que, aliás, foi radical: quando entrei,
tinha uns 220 alunos; hoje tem 550!
Roberto Catelli Junior

Gente, aquilo é
fênix. A escola
ressurgiu de
uma forma
absolutamente
fantástica. Temos
filas de alunos
querendo entrar.
Nem acreditamos
no tamanho do
trabalho que a
gente realizou.
Celia Tilkian
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Technology at arm’s
reach
I’ve also worked hard in recent years so that we
advance technologically, especially in Middle School.
Today, each class is equipped with a 52” TV, internet
access, computer, DVD player and a stereo system, all
connected to a network. I don’t know how to teach
without it anymore. We’ll be talking about something:
“Oh, let’s look it up on Youtube to see what they
have.” Some things, I’ll know they have because I
plan ahead, but sometimes I don’t know and we’ll go
through it together and evaluate what’s good and
what’s not. I use the internet all the time to work
on thousands of topics, with images, Google Earth,
dictionaries, etc. Not that this will save a school, but
you can advance a lot if you have access to these
resources.
I took part in this transformation of the
pedagogical work, the work with the teachers and
the field trips. So my history at Escola Cidade Jardim/
PlayPen has a lot to do with this context of change,
organization of the curriculum, the school’s growth –
which was in fact, huge: when I started there were 220
students; now there are 550!
Roberto Catelli Junior

Guys, that’s a Phoenix. The school resurfaced
in a fantastic manner. We have a line of
students wanting to enroll . We can’t even
believe the magnitude of the work we’ve done.
Celia Tilkian

Aprendizado para a vida
Eu diria que o estudo do meio é a maneira de você estudar o conteúdo no local. Tudo bem! Acho fantástico
isso. Mas o mais importante é a oportunidade de sair por três dias com seu grupo, longe dos pais, da escola.
É claro que tem esse cunho pedagógico. No caso dos pequenos, é um estudo do meio de um dia. Eles vão ver
a preservação do patrimônio. É claro que eles aprendem muito. Vamos para o Saco do Mamanguá para eles
verem a preservação do ambiente, conversarem com os caiçaras e verem o tipo de artesanato; vamos para
os quilombolas conhecer aquela realidade, conhecer as cavernas do Petar. O tempo inteiro a gente os coloca
para fazer alguma coisa. Tem todo um trabalho na preparação, na formação dos grupos. Agora, ver tudo isso
e estar fora do ambiente escolar é aquela alegria. É testar a autonomia. É um marco para eles, é a grande farra
da vida. Esse é o aprendizado significativo, o aprendizado das relações humanas. Cria um vínculo entre eles,
eles passam a conhecer os professores de uma maneira completamente diferente, invariavelmente um dos
professores é escolhido para paraninfo da turma. Para mim é um dado de observação fantástico.
Celia Tilkian

Learning for life
I’d say that field trips are a way of studying a subject on
location. It’s all good! I think it’s fantastic. But most important,
it is an opportunity to leave for three days with your group,
away from the parents and from the school. Of course, there’s
a pedagogical aspect. In the case of the little ones, it’s a one
day field trip. They visit the preservation society and they, of
course, learn a lot. We go to “Saco do Mamanguá” so they can
see the environmental conservation, talk to the natives and see
their local artwork; we go to the “quilombolas” to see that other
reality, to see the “Petar” caves. We have them do things the
whole time. There’s all this preparation work, which includes
making up the groups. Seeing all of that while being outside
of the school environment is a joy. It’s an independence test.
It’s a great moment for them, the great spree of life. That’s a
significant learning experience, the learning of human relations.
It creates a bond between them; they get to know the teachers in
a completely different way and invariably, a teacher is chosen as
class patron. To me, that is a fantastic observation.
Celia Tilkian
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A coisa mais
difícil em um
evento para pais
é você conseguir
transmitir a
qualidade do seu
projeto pedagógico.
Eu acho que a
Bienal faz isso.
Celia Tilkian

Saldo duplamente
positivo
A Escola Cidade Jardim/PlayPen nunca foi uma
escola que ficou parada no tempo. Acho que o
crescimento aconteceu por uma mistura de coisas. A
entrada da Celia e do Lyle, a reestruturação interna,
o fato de o prédio chamar atenção, de ter assessoria
pedagógica e divulgação do trabalho. Não tem um
fato só. Foram acontecendo muitas coisas, aos poucos,
mas, de repente, dobramos o número de alunos.
Michelle Gomes

Extra positive
balance
Escola Cidade Jardim/PlayPen never stood still
in time. I think that our growth happened due
to a number of things. Celia and Lyle’s arrival,
the internal restructuring, the fact that the
new building drew attention to the school, the
pedagogical consultancy and promotional work. It
wasn’t a single reason. Many things happened, a bit
at a time, but suddenly, we doubled in size.
Michelle Gomes
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Alunos do Toddlers brincando no play, 2010. Toddlers’ students enjoying the play, 2010

Propaganda é a alma
do negócio
Começou uma procura muito grande. Foi enchendo a
escola. Quando veio a Celia, foi bacana, porque ela tinha uma
experiência nessa parte administrativa, e nesse negócio de
falar da escola, de mostrar nas reuniões o que ela tem de bom
e mostrar firmeza. Acho que com isso ela foi atraindo os pais.
Daniela Campos de Almeida, pedagoga, entrou na escola como professora em
1996. Em 2001, assumiu o cargo de assistente de direção.

Advertising is the
lifeblood of business
We started to have a big demand. The school was filling up.
It was great when Celia came, because she had administrative
experience, a way of talking about the school and showing at
meetings what the school does best in a firm manner. I think that
with it, she attracted parents.
Daniela Campos de Almeida, pedagogue, joined the school as teacher in 1996. In
2001, she took over the role of Director’s assistant.

Showing the
quality of your
pedagogical work
is one of the
hardest things to
do in an event
for parents. I
think that the
Biennial does
that.
Celia Tilkian

131

Vender a ideia
A gente fez todo um trabalho de
marketing. O nome da Celia e do Lyle
fizeram a diferença, e o tempo de
experiência deles também. Começamos
a ter clareza de quais os projetos que
mostrariam a qualidade do nosso trabalho.
Tínhamos um mantra: “Aqui nessa escola
se lê muito e se escreve muito.” Tinha
uma coisa de que a escola era boa no inglês.
Então, começamos a deixar muito evidente
os projetos de leitura e os de escrita em
português. Começamos a pensar muito na
correção do texto, fazer mostra cultural,
convidar os pais. Então todo evento, mostra
cultural, Bienal, a gente mandava convite
não só para pais, mas ex-pais, ex-alunos,
pais que vieram visitar.
Gabriela Argolo

Alunos do segundo ano do Ensino Fundamental, na biblioteca, em
atividades de estímulo à leitura, 2010. Elementary School, Grade 2
students, in the library, doing activities to stimulate reading, 2010

Selling the idea
We did all this marketing work. Celia and Lyle’s name made the difference along with their experience. We started to
clearly see what kind of projects would best show the quality of our work. We had a mantra: “Here at this school a lot
is read and a lot is written.” I The school was known for being good in English. So we started to make our reading and
writing projects for Portuguese more evident. We thought a lot about text correction; we held cultural exhibits and
invited the parents. We started to show our work. So for every event, cultural exhibit, biennial, we’d invite not only the
parents, but also former students and their parents as well as prospective parents.
Gabriela Argolo
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Boa mira!
Realmente valeu muito ter a Celia e o Lyle, que além de bons profissionais da educação fizeram esse lado de
marketing que nunca foi feito! Nunca! Antes, os pais reclamavam: “Vocês não mostram nada do que fazem.
A gente não sabe de nada!” Quando contratamos a Celia, já tinha mesmo a ideia de ela contribuir muito
para recuperar os alunos, fazer reuniões, apresentar a escola para os pais, para o mundo. Uma das ações
que também ajudou muito na retomada da escola foi o intercâmbio para o Canadá. Eu não tinha nenhum
programa de viagens para o exterior e, nessa época, várias escolas em São Paulo estavam começando a fazer
isso. E o Lyle adicionou a viagem para o sexto ano. Ele é uma pessoa muito criativa, trouxe mil ideias. Os
standards também, ele que implantou na escola. Eu não tinha isso do aluno sair da escola e ser testado na
Cultura Inglesa para ver o nível de inglês. Ele estava sempre pensando em alguma coisa nova para trazer para
a escola. O pedagógico ficou muito bom! Porque ele insistia muito que os professores testassem os alunos.
Isso é uma garantia de que o trabalho pedagógico estava sendo dado no seu total. Então, nisso realmente o
Lyle fez um trabalho fantástico! E ele é uma pessoa que fala muito bem da escola e que vende muito bem.
Guida Machado

Good aim!
It was really good to have Celia and Lyle, who besides
being good education professionals, worked on the
marketing side, which was something that had never
been done! Ever! The parents used to complain before:
“You guys don’t show the things you do. We don’t know
of anything!” When we hired Celia, there was already
this idea that she would contribute to bring students
back, have meetings, show the school to the parents and
to the world. One other thing that really contributed to
the school’s comeback was the exchange program to
Canada. I didn’t have a program for travelling abroad, at
a time that many schools in São Paulo were starting to
have them. So Lyle added a trip for Grade Six. He’s a very
creative person and brought in thousands of ideas. He
also implemented the standards at the school. I never
had a student going outside to Cultura Inglesa to be
tested. He was always thinking of something new for the
school. The pedagogical side got really good! Because he
insisted a lot on the teachers testing the students. This
was the garantee that the pedagogical material was being
delivered to the fullest. So with regards to assessing, Lyle
really did a fantastic job! He’s someone that really speaks
well of the school and sells it really well.
Guida Machado

O espaço da sala de aula do Preschool Five, 2010
Preschool Five classroom’s space, 2010
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Práticas melhores
Tudo se resume nas melhores práticas. E eu acho que essa é a minha palavra
preferida. Qual é a melhor prática nessa situação? O que sabemos da pesquisa, o
que sabemos das nossas aulas? Vamos escolher as melhores práticas. Eu quero
mais é um professor com experiência; mais do que alguém que possa repetir o que
Vygotsky afirmou. Não é só ensinar a palavra “elefante”, porque hoje é a palavra
elefante. Nós não fazemos as coisas assim. E nós não queremos dar algo pronto ao
professor. Todo o nosso trabalho com sons foi criado pelos professores. Isso é o que
sabemos, o que devemos fazer. Então, nós trabalhamos juntos como equipe para
construir isso. E depois, claro que trabalhar com sons leva à leitura, que é minha
outra paixão. Eu sabia de uma coisa para melhorar, o que as melhores práticas nos
dizem é que quanto mais os alunos leem, melhor sua linguagem. Isso não é uma
coisa muito difícil de descobrir. Agora, onde estamos hoje? Temos em nossa escola
as normas e os trabalhos com as habilidades. Podemos garantir que as crianças estão
alcançando as normas norte-americanas em leitura e escrita no quarto ano, muitas
delas no terceiro. Isso seria impossível há três anos. A educação deve dar às pessoas
condições de tomar uma decisão, de serem independentes, a pensar em torno do
assunto. Eu realmente acredito, muito devido à minha educação canadense, que,
para participar na sociedade, estar em uma sociedade democrática, você tem
que ser capaz de ler e pensar criticamente. Se você não consegue ler entre as linhas,
ou assistir ao “Jornal Nacional” e ouvir nas entrelinhas, você não participa de uma
sociedade democrática.
Lyle Gordon French

Vygotsky
Lev Semenovich Vygotsky nasceu em 1896, em Orsha, na Rússia, e teve uma
importante produção, que chegou ao Ocidente por meio da tradução para o inglês de
dois livros básicos: Pensamento e Linguagem e A Formação Social da Mente. Formado
em História, Direito e Filosofia, Vygostky foi fortemente influenciado pela Revolução
Russa e pelo materialismo histórico e dialético de Marx. Psicólogo experimental,
seus estudos foram centralizados no desenvolvimento e na aprendizagem infantil, e
o ponto fundamental de sua teoria é que o homem é um ser social formado por um
ambiente definido cultural e historicamente. Para ele, o conhecimento do homem
é mediado, sendo construído a partir de processos sócio-históricos em que não
há acesso direto aos objetos, mas a recortes da realidade constituídos a partir de
sistemas simbólicos elaborados pela própria humanidade em sua história. Vygotsky
não deixou uma teoria acabada e pronta, mas indicou caminhos que foram, mais
tarde, seguidos por outros pesquisadores.
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Felipe, Maria Teresa e Helena, do quarto ano do Ensino Fundamental, desenvolvem atividade em inglês com a orientação de Mr. French, 2010
Felipe, Maria Teresa and Helena, Elementary School, Grade 4, developing an activity in English supervised by Mr. French, 2010

Best practices
It’s all about best practices. And I think that’s my favorite word. What’s the
best practice in this situation? What we know from the research, what we
know from our classes? Let’s choose the best practice. I wanna a teacher with
experience more than one who can repeat what Vygotsky said. It’s not just
teaching the word elephant because today is the word elephant. We don’t do
things like that. And we don’t want to give the teacher something ready. All
of our work with sounds was created by the teachers. This is what we know,
what we should do. Then we worked together as team to build that up. And
then, of course, that work with sounds leads into reading, which is my other
passion. I knew one thing, in order to improve, what best practices tell us is
that: the more the students read, the better they are in language. That’s not
a very difficult thing to figure out. Now, where are we today? We have in our
school the standards and the work on skills, we guarantee that the kids are
hitting Americans norms in reading and writing in grade four, many of them
in grade three. That would be impossible three years ago.
Education should provide for the people to be able to make a decision, to
be independent, to think around the subject. I firmly believe, and this is very
much from my Canadian upbringing, that in order to participate in society,
to be in a democratic society, you have to be able to read and think critically.
If you can’t read between the lines, or watch the Jornal Nacional and listen
between the lines, you do not participate in a democratic society.

Vygotsky
Lev Semenovich Vygotsky was born
in 1896, in Orsha, Russia, produced
significant work and reached the West
with the translation of two fundamental
works: Thought and Language and
Mind in Society: The Development of
Higher Psychological Processes. With a
degree in History, Law and Philosophy,
Vygostky was strongly influenced by
the Russian Revolution and by Marx’s
historical materialism and dialect. An
experimental psychologist, his studies
were focused on child development
and learning, and the main point of
his theory is that man is a social being
shaped by a culturally and historically
defined environment. For him, man’s
knowledge is mediated and shaped from
socio-historical processes, where there
isn’t direct access to objects, but rather,
patches of reality built from symbolic
systems created by mankind in its
history. Vygotsky didn’t leave a complete
and finished theory, but he lead the
way that was later followed by other
researchers.

Lyle Gordon French
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Variações do
mesmo tema
Tem um dinamismo também que esse
crescimento impõe. Mas, no espírito da escola, na
maneira de ensinar, nos objetivos principais, eu
não vi mudança. É uma interpretação diferente
do mesmo tema, sabe? Acho que a escola é muito
coerente e vem vindo numa evolução de educar para
crítica, para o humanismo, para a discussão. Educar
não para impor coisas, mas debater assuntos. Isso
continua assim. Então, eu acho que agora nós já
podemos dizer que foi sempre assim, porque são 30
anos. E acho que vai continuar!
Maria Laura Florence Mori

Passeio com os alunos da Educação Infantil a uma fazenda por conta
de um projeto sobre animais, 2005. Tour in a farm with the Preschool
students for a project about animals, 2005

Variations of a theme

Não ficar
obsoleto

There’s a dynamics imposed by growth. But I didn’t see
any change in the school’s spirit, in our way of teaching
or our main objectives. It’s a different interpretation of
the same theme, you know? I think the school is very
coherent, and moving on a path of evolution, to educate
for criticism, for humanism and for the debate. Educating
not imposing things, but debating them instead. That
remains unchanged. So I guess that now we can say it has
always been that way, because it has been 30 years. And I
think it will continue!

O espaço novo estava lá. A Guida contratou as
pessoas certas para os lugares certos, começou
a investir em equipamentos. Esse conjunto das
coisas fez a escola se reerguer de novo. A minha
rotina mudou, porque vieram mais funcionários,
mais alunos. Minha responsabilidade aumentou,
agora a escola está num outro nível, e a gente como
funcionário tem que crescer junto. O maior desafio
é poder acompanhar esse crescimento da escola e
não ficar obsoleto. Porque às vezes acontece tanta
coisa que a gente não consegue chegar junto.

Maria Laura Florence Mori

Edson Satler, contador, trabalha na escola desde 1991.

Not becoming obsolete
The new place was there. And Guida hired the right people for the right jobs and started investing in equipment.
That combination of things got the school back on its feet. My routine changed, because there were more employees
and more students. My responsibilities increased, the school is on another level now and we, as employees, must grow
with it. The biggest challenge is to keep up with this growth and not become obsolete. Because sometimes, so many
things happen, and you just can’t keep up.
Edson Satler, accountant, has worked at the school since 1991.
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Inspetora Marinalva
Quando o Fundamental II foi para o andar de cima, a Celia conversou com a Guida:
“Tem que ter uma pessoa lá para cuidar deles. Quero uma pessoa que eles respeitem,
porque não vamos poder ficar indo lá toda hora que alguém chamar. Tem que ser a
Marinalva.” Se o Fundamental II tivesse subido sem ninguém para tomar conta, você
imagina o que ia virar aquilo? Então, agora eu sou inspetora de aluno.
Marinalva Machado da Silva trabalha na escola desde sua formação, em 1981. Começou como ajudante de
serviços gerais e hoje é inspetora escolar do Ensino Fundamental I e II.

Inspector Marinalva
When Middle School moved upstairs, Celia talked to Guida: “There needs to be
someone up there to take care of them. I want someone that they respect, because
we won’t be able to go there everytime someone calls. It has to be Marinalva.” Can
you imagine what it would have been like if Middle school had moved up there
without anyone to take care of them? So now I’m student inspector.
Marinalva Machado da Silva has been at Escola Cidade Jardim/PlayPen since it’s inception. She started
out as general services aid and is currently school inspector of Elementary and Middle School.

Marinalva na biblioteca orientando alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, 2010
Marinalva at the library guiding the Elementary School’s first year students, 2010
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Daniella Avanzi Leonardi com alunos do Preschool Four num momento de Show and Tell sobre Thanks Giving, 2004
Daniella Avanzi Leonardi with the Preschool Four students during a ‘Show and Tell’ moment about Thanks Given, 2004

Caso de amor
A Escola Cidade Jardim/PlayPen é um caso de amor bem longo.
Fica num lugar bem estratégico e, antes de ser esse prédio imenso,
ela era uma casa. Eu passava de ônibus e ficava sempre ligada no
lugar. Dava aquela vontade de ir trabalhar ali. Quando foi para sair
da escola onde eu trabalhava, a primeira coisa que pensei foi mandar
meu currículo para lá. Acabou dando certo, entrei num lugar que eu
queria há muito tempo. Daí me vi lá, com um monte de gente, de
famílias que não conhecia. Uma outra realidade, as crianças falando
em inglês. Achei o nome de todo mundo muito diferente. Puro
medo. E a recepção é ali na frente. Eu falava: “Nossa, eu não vou
escutar.” Atender o telefone às três horas me dava um desespero.
Mas uma semana depois já estava na minha casa. A preocupação da
Guida com os funcionários, esse cuidado que ela tem de pensar em
como vai ser, nos detalhes, isso foi uma coisa que me chamou muito
a atenção. Eu gosto de estar ali, gosto de ver a transição, a criança
chegar com dois anos e sair com 14.
Soraya Popolili, pedagoga, é secretária da escola desde 2007. Começou como
recepcionista em 2006.

Love Affair
Escola Cidade Jardim/PlayPen is an old love affair. It’s strategically located and before being this big building, it was
a house. I’d go by it, on the bus, and would always notice it. It made me want to work there. When I left the school I
was working at, the first thing I thought was sending my resume there. It ended up working out, and I went to work
at a place I had really wanted to for a long time. I found myself in that place with all those people, all those families I
didn’t know. A different reality where the kids spoke English. I thought everybody’s name sounded so different. Pure
fear. And the reception desk is right out there in front. I’d say: “Oh my, I won’t hear it.” Answering the phone at three
o’clock scared me, but a week later I felt at home. Guida’s worry for the workers, the care she has in thinking about the
future and the details, is something that I really noticed. I like being there to see the transition, the child starting there
at the age of two and leaving at fourteen.
Soraya Popolili, pedagogue, she has been the school’s secretary since 2007. She started as receptionist in 2006.
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O encontro que
virou congresso

Congresso Brasileiro de Escolas Bilíngues
Por ser uma escola de referência no bilinguismo e
acreditar que a formação contínua de seus educadores
é fundamental, a Escola Cidade Jardim/PlayPen
institucionalizou o Centro para o Desenvolvimento
do Profissional em Educação Bilíngue (CEB) em 1998.
Como um espaço de reflexão, ofereceu dois encontros
de educadores bilíngues, o primeiro em 1999 e o segundo
no ano 2000. Em 2005, o CEB deu lugar ao Congresso
Brasileiro de Escolas Bilíngues. A Escola Cidade Jardim/
PlayPen, organizadora e sede da conferência, contou com
a presença de especialistas estrangeiros, além de diversos
profissionais brasileiros da área, em palestras tanto em
português como em inglês, voltadas para a Educação
Infantil e para o Ensino Fundamental. Essa conferência
internacional acontece a cada dois anos e, a cada edição,
conta com um número maior de participantes.

Ainda na época da Marcia, nós éramos muito
procuradas por escolas do Brasil inteiro que
queriam fazer escolas bilíngues como a nossa.
E aí começamos a falar para essas pessoas
que poderiam participar dos workshops que
oferecíamos um sábado por mês para os nossos
professores. E a coisa foi crescendo. A Marcia
e eu resolvemos abrir uma empresa de curso
para professores – o CEB. A gente não trazia
ninguém, eram os nossos professores que
davam os cursos. Nós começamos a receber cem
participantes por fim de semana. Com a entrada
do Lyle, ele resolveu fazer congresso mesmo!
Trazer profissionais de fora, do mundo inteiro.
Ele realmente agigantou esses cursos que nós
dávamos em fins de semana. Profissionalizou.
Fez dois congressos grandes com uns 450
participantes.
Guida Machado

Brazilian Congress of Bilingual Schools
As a reference in bilingualism and due to the belief in constant training of its teachers, Escola
Cidade Jardim/PlayPen institutionalized the Center for the Development of the Bilingual Education
Professional (CEB) in1998. As a place for reflection, it offered two Bilingual Educators Meetings, the
first in 1999 and the second in 2000. In 2005, CEB hosted the Brazilian Congress of Bilíngual Schools.
Escola Cidade Jardim/PlayPen, organized and hosted the conference, which had the presence of
foreign specialists as well as many Brazilian professionals in the field, in both English and Portuguese.
There were lectures directed at Preschool, Elementary and Middle schools. This international
conference happens every two years and has a growing number of participants.

The meeting that became a conference
It was still Marcia’s time and we were frequently sought out by many schools from all over the country that wanted to
have bilingual programs like ours. So we’d tell them they could take part in one of our workshops, which were offered
to our teachers, one saturday per month. And that started growing. Marcia and I decided to start a teachers’ training
course – CEB. We didn’t bring anyone in, our own teachers taught it. We started having up to 100 participants on a
weekend. When Lyle came in, he turned it into a full fledged conference! And brought in professionals from outside,
from all over the world. He really expanded these courses we administered on the weekend. He profissionalized it. He
organized two big conferences with 450 participants each.
Guida Machado
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Vitrine da escola
Houve uma época, quando eu comecei a trabalhar
na Escola Cidade Jardim/PlayPen, que a gente tinha
uns encontros aos sábado, um workshop que era
de formação. Os congressos deram também muita
visibilidade para a escola. Hoje, quando você fala
da Escola Cidade Jardim/PlayPen para pessoas que
trabalham em educação, elas lembram do congresso,
que acabou ficando famoso.
Michelle Gomes

School showcase
There was a time when I started working at Escola Cidade Jardim/PlayPen that we had
these meetings on Saturday, a training workshop. The conferences gave the school a lot
of visibility. Nowadays, when you talk to people who work with education about Escola
Cidade Jardim/PlayPen, they remember of the conference, which became well known.
Michelle Gomes

Michelle com sua turma de quarto ano do Ensino Fundamental, 2010. Michelle with her Elementary School Grade Four students, 2010
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Crescendo
Na primeira conferência, trouxemos Fred Genesee da Universidade McGill, que é um guru, número um
em educação bilíngue. E isso atraiu muita atenção. Foi um trabalho duro, mas no final foi gratificante. Essa
primeira conferência disse a todos os profissionais que vieram de outras escolas: a escola está viva e bem. E
está indo bem. É uma educação para as pessoas, professores e alunos. Assim, as escolas menores começaram
a nos mandar crianças. Esse realmente foi o primeiro movimento. É claro que os principais palestrantes
eram sempre trazidos de fora. Na segunda conferência tivemos 380, 400 participantes. Poderíamos ter tido
mais, mas eu me mantive nisso. Na terceira conferência: 530. Novamente recusamos participantes; nós
poderíamos ter tido mais de 600. A cada ano, ela ficou maior e recebeu mais atenção.
Lyle Gordon French

Alunos do Preschool Five em atividades de estímulo à leitura na biblioteca , 2006
Preschool Five students doing activities to stimulate reading in the library, 2006

Getting bigger
At the first conference we brought Fred Genesee, who is a guru, number one in bilingual education
from McGill University. And that brought a lot of attention. It was hard work and it was rewarding at
the end of it. That first conference told all the professionals who came from other schools: the school
is alive and well. And it’s doing well. It’s providing education for people, teachers and students. So, the
smaller feeder schools started to send more kids to us. That was the first movement, really was. Of
course key speakers were always brought in. The second conference we went to 380, 400 participants.
We could have had more but I kept it. The third conference: 530. Again we turned people away, we
could have had more 600. Every year it got bigger, and got more attention.
Lyle Gordon French
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Troca – independência e autonomia
Assim que me tornei diretor, oficialmente em julho, nós implementamos o programa de intercâmbio. E
isso seria em janeiro, para Nelson, no Canadá. Começamos o programa assim: eu já tinha trabalhado com o
Nelson School District, o Oitavo Distrito Escolar . Fizemos um programa de meio dia. Assim, metade do dia
na escola, e metade com os esportes de inverno. O primeiro grupo tinha quatro alunos. Isso foi realmente
muito divertido. E não é um programa caro. Eles ficaram em casas de família. Voltaram com uns sotaques
muito engraçados, soando como os canadenses, e perceberam que podem viver longe dos pais.
O próximo intercâmbio foi para a Suíça, dois anos após o primeiro intercâmbio canadense. A Guida
queria algo para o nono ano. Então, nós contatamos a LAS (Leysin American School) e os alunos começaram
a ir para a Suíça. A Guida foi em sua primeira viagem. E esse programa é completamente diferente do
canadense, pois eles têm os monitores que moram na escola e não há necessidade dos nossos professores
irem. Outro programa que tinha sido bem-sucedido. Assim, o primeiro grupo que foi para a Suíça também
foi o primeiro grupo que foi para o Canadá.
Lyle Gordon French

Exchange – independence e
autonomy
As soon as I became director, officially in July, we implemented the exchange
program. And that would be in January to Nelson, Canada. We started the program
like that: I’d already worked with Nelson School District, the School District 8. We
made it a half day program. So a half day at school, and a half day in winter sports. So,
the first group had four students. That was really good fun. And it is not an expensive
program. They were each one in their homestays. They come back with these
accents that are quite funny, sounding like Canadians. And then they realize that they
can live away from their parents.
The next program was Switzerland, two years after the first Canada program,
Guida wanted something for grade nine. So, we contacted LAS (Leysin American
School) and the kids started going to Switzerland. Guida went on the first trip. And
as this program is completely different than Canada, because they have monitors,
they live at the school, there’s no need for teachers to go. Everything was set up.
There was another successful program. So, the first group who went to Switzerland
was also the first group that went to Canada.
Lyle Gordon French

Grupo de estudantes no
intercâmbio à cidade de
Nelson, no Canadá, 2007
Group of students at the
exchange program in Nelson,
Canada, 2007
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Essa nova direção, Mr. French e
Celia, teve a preocupação de mudar
um pouco aquele clima familiar, e
expandir mais para o mundo.
Giulia Afiune

It was the new
direction of Mr.
French and Celia
that concerned
about changing a
litte this family
vibe and expand
yo the world.
Giulia Afiune

Destino: Mr.
French’s city
O Victor, eu e a Bia fizemos a viagem para o
Canadá quando a gente estava na sexta série.
Várias histórias juntos. E a gente se aproximou
muito do Mr. French por ser a cidade em que ele
morou, a escola em que ele estudou. Conviver
com ele foi muito bacana, ver como é fora da
escola, pegar avião, ir jantar, andar de carro...
A minha família era de italianos morando no
Canadá e eles recebiam bastante gente de fora.
Na minha casa tinha um alemão, um coreano
e um tailandês. Era uma miscigenação muito
grande ali, isso me marcou bastante.
Felipe Amiky Maluf foi aluno da escola desde a Preschool até o
último ano do Ensino Fundamental. Entrou em 1994.

Destination: Mr.
French’s city
Victor, Bia and I made the trip to Canada when we
were on Grade Six. Many stories together. And we
got really close to Mr. French because it was the town
where he had lived, the school he had gone to. It was
great to hang out with him outside of school, catch a
plane, go out to dinner, drive around... My host family
was an Italian one living in Canada and they hosted
many people from overseas. There was a german, a
korean and a thai kid at my house. It was this great
miscegenation and that really struck me.
Felipe Amiky Maluf was a student from Preschool until the last
year of Middle school. He enrolled in 1994.
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Suíça: aula de
autonomia
Tem uns amigos que ficaram comigo na Escola Cidade
Jardim/PlayPen e que são meus amigos até hoje. A gente
viajou junto para a Suíça também, que foi a melhor
viagem da minha vida. Lá eu senti que estávamos
by yourself. Sempre fui um cara muito bagunceiro e,
na Suíça, se eu não me organizasse, perdia a minha
passagem de volta, meu passaporte. Não voltava para
o Brasil. Acho que de certa forma eu aprendi a me
virar sozinho. Na Suíça também tinha a coisa de você
aprender a conviver com diferentes culturas. Eu estava
num quarto que tinha um mexicano, um saudita e eu.

Switzerland:
independence class
Some of my friends at Escola Cidade Jardim/
PlayPen are still my friends to this day. We also
went to Switzerland together on what was the
greatest trip of my life. I really felt that we were
by ourselves there. I was always a messy guy and
if I didn’t organize myself in Switzerland, I’d my
lose my return ticket, my passport; I wouldn’t
come back to Brazil. I think that in a way, I learned
to take care of myself there. There was also this
thing of living among other cultures. I was in a
room with a Mexican kid and a Saudi kid.
Felipe Maluf

Felipe Maluf
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Beatriz, Victor, Felipe e Paola, na viagem de intercâmbio no final
da oitava série, atual nono ano do Ensino Fundamental, 2006

Estudantes, com seus pais, antes do embarque para o
intercâmbio para a Suíça, 2006.

Beatriz, Victor, Felipe and Paola at the exchange program’s trip in
Middle Scchool, Grade Eight (today’s Grade Nine), 2006

Students with their parents before embarking on the journey
to the exchange program in Switzerland, 2006

Da Suíça para a
Alemanha

From Switzerland
to Germany

Chegou um momento em que as crianças que iam se
formar falaram que gostariam de fazer uma viagem. A
grande maioria das escolas vai para Porto Seguro e eu
lembrei do Leysin, na Suíça. Meu filho, Daniel, tinha
ido para lá anos antes e amou. Voltou falando inglês
melhor ainda! Vi que o curso ainda existia e ofereci para
as mães. No primeiro ano, foram quatro alunos; no
segundo ano, seis; no terceiro ano, três; e, neste ano, só
uma aluna nossa foi. Como a gente agora tem o alemão,
provavelmente, as crianças irão para uma cidadezinha
perto de Frankfurt na próxima viagem do nono ano.

Time came when the kids about to graduate
started talking about going on a trip. The great
majority of schools go to Porto Seguro and I
remembered Leysin, in Switzerland. My son,
Daniel, had gone there years before and loved
it. He came back speaking even better English! I
looked it up and saw that the course still existed,
so I offered it to the moms. Four students went on
the first year; six on the second; three on the third:
and this year only one student went. Since we have
German now, the kids will probably go to a small
town near Frankfurt on the next Grade Nine trip.

Guida Machado

Guida Machado

Tecnologia na sala de aula do segundo ano do Ensino Fundamental, 2010
Technology in Elementary School’s, Grade Two, classroom, 2010

Terceira visão
Na verdade, o Alemão entrou no currículo porque fomos selecionados por um programa do governo deles.
Recebi uma visita do consulado em que eles falaram: “O governo quer implantar o curso de Alemão em mil
escolas pelo mundo. Estamos fazendo visitas para ver quais teriam condições de aplicar isso. E nós queremos
escolas que tenham Ensino Médio.” Eu falei: “Não tenho Ensino Médio.” Passaram três meses, eles ligaram:
“A sua escola foi uma das escolhidas. O Vértice e a Cidade Jardim/PlayPen.” Falei: “Mas eu não tenho
Ensino Médio.” E eles: “Vai ser a única escola do Brasil em que a gente vai implantar isso no Fundamental.”
Eu pensei: “Não posso deixar de oferecer isso aos alunos.” Eles não dão dinheiro, mas dão todo o material
pedagógico e falaram: “A gente pode oferecer toda a parte tecnológica.” Na época, compraram 30 laptops,
TVs para todas as salas do Fundamental. Estamos com o alemão há dois anos. Agora eu já vejo resultado, não
todos, mas já tem criança falando alemão!
Guida Machado

Third vision
In reality, German was included in the curriculum because we were selected by a German government program.
I was visited by consulate officials who said: “The government wants to implement a german language course in a
thousand schools around the world. We’re making visits to see which schools are able to to this. And we want schools
that have High Schools.” And I said: “I don’t have High School.” Three months went by and they called: “Your school
was one of the chosen ones. Vértice and Cidade Jardim/ PlayPen.” I said: “But I don’t have High school.” They replied:
“You’ll be the only school in Brazil where we’ll implement it in Elementary and Middle school.” I thought: “I can’t pass
this up for the students.” They don’t give you money, but they give you all the pedagogical material. They said: “We can
offer you the technological part.” At the time, they bought 30 laptop computers and TV’s for all Elementary and Middle
school classrooms. We’ve had German for two years. Now I’m starting to see results, not all, but we already have kids
speaking german!
Guida Machado
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Alemão no dia a dia
Só no Fundamental II tem Alemão. Ele não está na mesma equivalência do Inglês, tem três aulas semanais
dentro do currículo. Mas é o ensino da língua, não é como a gente tem Matemática e Ciências em inglês. Mas
é muito fascinante ver como as crianças transitam nesse universo. É o que a gente está vivendo, depois que
o aluno aprendeu uma segunda língua, a relação com o aprender outras línguas é mais tranquila. Tanto que a
gente disponibiliza espanhol e francês no terceiro ano, para o pai que quiser.
Gabriela Argolo

German on daily life
German is only offered in Middle school. In the
curriculum, it doesn’t have the same weight as
English, is taught three times a week. But it’s a
language class; it’s not like the Math and Science
classes that are taught in English, but it’s fascinating
to see how kids function in this universe. What
we’re seeing is that after a student has learned a
second language, learning other languages is easier.
So much so, that we offer Spanish and French in
Grade Three, for those who want it.
Gabriela Argolo

Tudo nos
conformes
No começo, a Celia era aquela bravura. Dava
bronca, advertência, mandava para casa. Todo
mundo tinha medo dela, mas no fim a gente viu
que era uma pessoa fantástica, uma profissional
supercompetente, o que ela estava fazendo com
a escola era muito importante, porque ao mesmo
tempo que a escola tinha essa coisa muito legal da
pessoalidade, tinha uma questão de comportamento
que fugiu um pouco da raia. E a Celia chegou lá para
botar ordem na casa. Achei que deu supercerto.
Felipe Maluf
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Everything according
to plans
In the beginning, Celia was all strictness. She told us off,
gave us warnings, sent us home. Everybody was scared of
her, but in the end we saw that she was a fantastic person,
a very capable professional. What she was doing with
the school was very important, because while the school
had a personable atmosphere, the issue of discipline got
a little out of hand. And Celia came to put the place in
order. I thought it worked out really well.
Felipe Maluf

Trem no trilho
Quando entrei na Escola Cidade Jardim/PlayPen,
eu tinha um grande desafio. E aí é comigo mesma, eu
arregaço a manga e vou em frente. Mas acho que a essa
altura, depois desses seis anos, estou deixando o trem
sobre os trilhos, um trabalho de que me orgulho e uma
equipe muito competente.
Celia Tilkian

Novos rumos
A Celia implantou livros, que era uma coisa muito
diferente do que a gente acreditava com a educação. A
gente trabalhava com projetos. Então ela fez essa grande
mudança. E estava fazendo o trabalho dela muito bemfeito, o pedagógico estava muito bem. Entrei naquela
zona de conforto. Não pensava em quando trocar a
direção, mas acho que, como a história nos mostra,
sempre chega o momento. E a Celia estava pronta para
novos desafios. Quando ela resolveu sair, na minha
cabeça veio a Fernanda Gimenes e deu certo. Ela já é
parte da nossa equipe desde o começo de 2011.
Guida Machado

Train on its track
When I joined Escola Cidade Jardim/PlayPen I had
a great challenge. And when it’s like that, I roll up my
sleeves and move forward. But at this point, after six
years, I’m leaving the train on its tracks, a work that
I’m proud of and a very competent team
Celia Tilkian

New routes
Celia implemented books, which was something
really different from what we believed in education.
We used to work with projects. So she made this great
change. But I think she was getting unmotivated,
because after that, I didn’t give her much room to
change the pedagogical material... But she was doing
her job really well and the pedagogical part was doing
great. I got in that confort zone. I wasn’t thinking
about changing the Pedagogical Director. But as
history shows, the time always comes. And Celia was
ready for new challenges. When she decided to leave,
Fernanda Gimenes from Pueri Domus came to mind
and it worked out. She’s been part of our team since
the begininning of 2011.
Guida Machado

Balanço geral
Na verdade, a gente fez uma aposta: a escola realmente
vai se solidificar. E o tempo parece ter mostrado que
essa aposta foi boa. Sei que a diretoria vai mudar de
novo, mas agora acho que a escola realmente ganhou
uma cara definitiva. Um programa muito forte de
Inglês com intercâmbio e um programa de Português
bem consistente. Tanto que, se for pensar, a formação
acadêmica da Débora, que entrou em 98, é mais
consistente que a da Beatriz, que entrou em 94. Eu
não estou dizendo que a da Beatriz é ruim. Tanto não
é ruim que ela passou no Santa Cruz sem preparo
especial nenhum. Mas a Débora pegou a escola numa
fase mais adulta por mais tempo. Foi um processo de
amadurecimento mesmo. E se tivesse que fazer tudo
de novo, eu faria − talvez só não precisasse passar
pelo estresse da sede provisória de novo! Hoje tenho
duas filhas que são pessoas extremamente críticas,
ligadas ao que acontece no mundo, têm ideia de que são
privilegiadas. Mas elas sabem o país em que elas vivem.
Acho que esse é o ponto fundamental.
Araci Massami Sakashita

Balance Sheet
Truthfully, it was a gamble: the school will in fact
get stronger. Time shows that it was a good bet. I
know that the administration is about to change
again, but I think that now, the school has a defined
image; a very strong English department with an
exchange program and a very consistent Portuguese
one. If you look at the academic training of Débora,
who enrolled in 98, it’s more consistent than
Beatriz’s, who enrolled in 94. I’m not saying that
Beatriz’s is bad; she passed at Santa Cruz without
any special preparation. But Débora was at the
school at a time when it had been “more mature”
for a longer time. It was a real maturing time. And
if I had to do it all over again, I’d do it – maybe we
just wouldn’t have to go through the “temporary
building” stress again! Today I have two daughters
who are very crictical, aware of what goes on in
the world, and who know they are priviledged. But
they know the country they live in. I think that’s a
fundamental point.
Araci Massami Sakashita
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Novo olhar para o ato de educar
Conhecer a Escola Cidade Jardim/PlayPen sempre foi um grande
desejo meu. Aliás, para grande parte dos educadores que conhecem
a história dessa instituição. Como seria trabalhar em uma escola
pioneira no bilinguismo e com tantas histórias para contar?
Tive o privilégio de entrar na escola justamente no seu
aniversário de 30 anos! Por meio dos projetos desenvolvidos com
alunos, professores e demais colaboradores, para revivermos a
história da escola, bem como das atividades comemorativas, pude
entrar nesse universo educacional repleto de experiências de vida,
riquíssimo, que é a Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Pequena por fora, grande por dentro. Uma estrutura que
combina com nossas crianças e adolescentes, com suas famílias e
com o projeto pedagógico-educacional de nossa escola.
Em meu encontro com a Guida, para falarmos sobre uma
oportunidade de trabalho na escola, foi instantânea a sintonia!
Parece que eu dizia o que ela queria escutar e vice-versa. Falamos
de um novo momento da escola, novos projetos, ações inovadoras,
mas sem interferir nos pilares que sustentam a filosofia pedagógica
da instituição, que se dedica há décadas não só a educar, mas
também a formar cidadãos do mundo e para o mundo. Nosso
percurso já é repleto de sucesso.
O que desejo é que consigamos expandir nosso projeto e
nossos espaços e acolher, com primazia e competência, todas as
questões e ângulos do ato de educar. Afinal, nossa condição é a de
ver e transformar o mundo aí postado, fora de nós e em si mesmo.
Fernanda Gimenes, pedagoga, ingressou na Escola Cidade Jardim/PlayPen como
gestora de Processos Educacionais e Pedagógicos do currículo de Português, em 2011.

A New Way to Look at Education
I have always desired to get to know Escola Cidade Jardim/ Play Pen. I imagine this feeling is shared by numerous
educators. What would it be like to work at a school that has pioneered bilingual education and has such a rich history?
And what a privilege to enter the school on its 30th year! I was able to join this universe of celebration and living
wealth through projects with students, teachers, and collaborators, aimed at rekindling the school´s history.
Small on the outside, big on the inside. A structure that well matches our children and teens, their families, and our
educational project.
In the meeting with Guida, to go over a possible work opportunity at the school, the rapport was immediate! It
seemed as though I was saying just what she wanted to hear and vice-versa. We spoke of a new moment at the school,
new projects, and innovative action that should not however, overrule the school´s philosophical and educational
pillars that have held it for decades. We not only teach, but also help shape worldly individuals. Our trajectory is filled
with success.
My wish is that we may expand our project and our spaces and that we may also nurture with skill and competence
all aspects of the educational field. After all, it is our role to see and affect the World in and around us.
Fernanda Gimenes, pedagogue, joined the school as Portuguese Curriculum Director in 2011.
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Sala da professora Maila, de Inglês, do segundo ano do Ensino Fundamental, 2010
Teacher’s Maila English classroom, Elementary School, Grade Two, 2010

Patrimônio
imaterial
A Escola Cidade Jardim/PlayPen foi minha
casa. Ponto. Sempre ia ver a Marinalva, fuçava na
cozinha, queria ajudar, fazer os brigadeiros. Sempre
gostei de cozinha. Aí fiz Gastronomia, Confeitaria
e Panificação. Acho que a Escola Cidade Jardim/
PlayPen sempre estimulou: “Você sempre pode
usar a sua cabeça. Aqui você viu que dá certo. Os
projetos: você faz do jeito que quer. Quer criar um
negócio? Cria aí! Dá opinião.” As aulas da Maria
Laura, do Douglas Vieira, a disciplina, o respeito
com as pessoas, as amizades que eu fiz lá e tenho
até hoje... A Escola Cidade Jardim/PlayPen foi
essencial na minha vida.
Gabriel Passerine Pavan entrou na escola no Preschool Two e
estudou lá até a sexta série.

Immaterial heritage
Escola Cidade Jardim/PlayPen was my home. Period.
I’d always go see Marinalva, snooped around the kitchen;
I wanted to help, to make brigadeiros. I’ve always liked
the kitchen. Consequently, I studied Gastronomy,
Confectionery and Baking. Escola Cidade Jardim/
PlayPen always stimulated me: “You can always use your
head. Here you see that it works. The projects: do them
your way. Want to start a business? Go ahead! Give your
opinion.” Maria Laura’s classes, Douglas Vieira’s, the
discipline, the respect for people, the friends I made
and that are friends to this day... Escola Cidade Jardim/
PlayPen was essential in my life.
Gabriel Passerine Pavan studied at the school from Prescool Two to
Grade Six
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Preparação para a vida
Não acreditei que a escola fosse causar esse nível de satisfação nas famílias e nas crianças. Quando
lembram da escola, os alunos sempre falam de prazer, de alegria, de amor. Eles não dizem: “Ah, me preparou
para o vestibular.” Absolutamente nunca se falou sobre isso! E eu tenho aluno que fez Harvard, USP... É bem
gratificante: o aluno nos vê como uma escola de formação, não como uma escola que informou tanto que
preparou para o vestibular. Essa é uma das qualidades da nossa escola que eu mais aprecio e quero continuar
mantendo! Teve até um aluno que falou: “Ah, você tinha que ter tido uma faculdade. Eu não teria saído
nunca da Escola Cidade Jardim/PlayPen.”
Guida Machado

Preparation for life
I couldn’t imagine that the school would cause this level of satisfaction in parents
and children. When they remember the school, the students always talk about
pleasure, joy and love. They don’t say: Oh, it prepared me for vestibular.” Nobody has
ever said that! I’ve had students that went on to Harvard, USP... For me, it’s gratifying:
the students see us as a training school, not as a school that taught so much that
it prepared for the vestibular. It’s one of the qualities of this school that I mostly
appreciate and that I want to maintain! There’s even a student who said: “Oh, you had
to have a college. I would have never left Escola Cidade Jardim/PlayPen.”
Guida Machado

Alunos do quarto ano do Ensino Fundamental, no intervalo, 2010. Elementary school, Grade Four students during recess time, 2010
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Quem sabe no
futuro?
Eu vejo a Escola Cidade Jardim/PlayPen daqui
a cinco anos lotada de alunos e com lista de
espera para poder entrar. Na parte estrutural
dela, na parte interna, quero acreditar que ela
estará totalmente informatizada. Estará talvez,
quem sabe, até planejando Ensino Médio, porque
muitas pessoas pedem isso para a Guida. Pode ser
que agora ela não esteja pensando, assim como ela
também não pensava em ter o Fundamental II.

Who knows about the
future?
I see Escola Cidade Jardim/PlayPen in five years, filled
with students and a waiting list to get in. Internally,
structurally speaking, I’d like to see it completely
computerized. Who knows, maybe it will be planning a
High School program because a lot of people ask Guida
for it. Maybe she isn’t thinking about it now, but she
wasn’t thinking about Middle School either.
Edson Satler, accountant, has worked at Escola Cidade Jardim/
PlayPen since 1991.

Edson Satler, contador, trabalha na Escola Cidade Jardim/
PlayPen desde 1991.

Mais que escola,
projeto de vida
O maior impacto da Escola Cidade Jardim/
PlayPen na vida da Ana Clara foi o acesso à educação
inclusiva. Se não tivesse sido a Escola Cidade
Jardim/PlayPen, provavelmente a Ana Clara ia ter
alternativas como escolas para crianças especiais.
Na época, eu fui também ver o que tinha, eram
só escolas segregadas. Então, dá para imaginar
também a relação que a gente vai desenvolvendo
com a Guida, porque ela não só nos acompanha
como amiga nesses anos todos. Ela representa, na
minha família, projeto de vida. A Ana Clara está
onde está porque a Guida existe. É uma coisa muito
forte, muito profunda. Muito além de qualquer
convenção.

Sofia Avanzi Leonardi no período de adaptação escolar, 2006
Sofia Avanzi Leonardi during her school adaptation period, 2006

Anamaria Schindler, cientista social, mãe da ex-aluna Ana Clara,
que estudou na escola no Preschool Three and Four, em 1998 e
1999. Após alguns anos fora, voltou para a escola em 2004, onde
cursou o Fundamental II até o final.

More than a school, a life’s project
The biggest impact Escola Cidade Jardim/PlayPen had in Ana Clara’s life, was access to inclusive education. If it hadn’t
been for Escola Cidade Jardim/PlayPen, Ana Clara would have probably had options only in special education schools.
At the time, I went to see what was available and they were all segregated schools. So you can imagine the relationship
we developed with Guida, but not only because she has been by our side as a friend all these years. She represents, for
my family, a life’s project. Ana Clara is where she is today, because Guida exists. It’s something that is very strong, very
profound; far beyond any convention.
Anamaria Schindler, social scientist, mother of former student Ana Clara who studied the Preeschool Three and Four in 1998 and 1999. After a few
years away, she came back in 2004, where she attended and finished Middle School.
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Fernando Reppucci, Ian Perrenoud e Fernando Fujiwara nas bicicletas importadas, um dos meios para desenvolver
a motricidade e a sociabilidade das crianças, 2007. Fernando Reppucci, Ian Perrenoud and Fernando Fujiwara in bikes
that help their motor and social skills, 2007

Uma equipe de
conselheiros

Guida e filhos,

2010. Guida and

her sons , 2010

Eu quero continuar com essa ideia. A Escola
Cidade Jardim/PlayPen é uma empresa
privada hoje. Quero criar um conselho,
um novo formato. Ficar na presidência do
conselho, mas não ficar mais trabalhando dez
horas por dia como eu trabalho. E queria que
meus filhos fizessem parte desse conselho.
Então isso eu tenho pensado nos últimos
cinco anos, desde que o prédio ficou pronto.
Guida Machado

A team of advisers
I want to keep this idea going. Escola Cidade Jardim/PlayPen is currently a private company. I want to create a Board,
a new format. I want to preside the Board, but not work 10 hours a day anymore, like I do now. And I’d like that my sons
be a part of this board. So that’s what I’ve been thinking of for the past five years, since the building was completed.
Guida Machado
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Message for posterity

Mensagem para
a posteridade
Queria agradecer à Guida e à Escola Cidade
Jardim/PlayPen por essa oportunidade, essa
confiança que tiveram na minha pessoa de poder
contar um pouco da história da escola, que na
verdade é um pouco da história da minha vida.
Eu queria dizer assim: “Guida, você é uma
guerreira. Que a escola em que eu vivi seja a
Escola Cidade Jardim/PlayPen de agora. E que
essa jabuticabeira que eu chamo de Escola Cidade
Jardim/PlayPen dê bastante flores, frutos e que
lá cresçam os filhos, os netos e os bisnetos de
todos os alunos que já passaram por lá.”

I’d like to thank Guida and Escola Cidade Jardim/
PlayPen for this opportunity and for the trust they had in
me to tell a bit of this story, which is in fact, part of the
story of my life. I’d like to say: “Guida, you are a warrior.
I hope that the Escola Cidade Jardim/PlayPen that I was
a part of is the Escola Cidade Jardim/PlayPen of today. I
also hope that this jabuticabeira that I call Escola Cidade
Jardim/PlayPen has lots of flowers, fruit and that all the
children, grandchildren and great grandchildren of all the
students who ever went there, can grow up there too.”
Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Maria de Lourdes Gonçalves Costa (Udi)

Dia especial: nas sextas-feiras, os alunos da Educação Infantil podem levar brinquedos ou ir fantasiados à escola. Dia de intensas trocas e socializações, 2010
Special day! On Fridays the Kindergarten students can bring toys or come to the school dressing costumes. It is a day of intense sharing and socialization, 2010
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Regimento
escolar, aprovado
em fevereiro de
1987, previa como
objetivo da escola
os princípios
mais amplos da
educação, baseados
no artigo 1º da Lei
nº 4.024/61, e mais
gerais, baseados na
Lei nº 5.692/71.

No dia 20 de
novembro, foi
assinado o Contrato
de Constituição
Social de Sociedade
por quotas de
Responsabilidade
Ltda. “PlayPen
Escola Maternal
S/C Ltda.”.
Fundação da escola.
Dia 3 de dezembro
foi a data do
reconhecimento
em cartório do
Contrato de
Constituição Social
de Sociedade e
abertura oficial da
escola no Diário
Oficial.

Em fevereiro,
começaram
as aulas da
Educação
lnfantil.

1980

1981

On November
the 20th the
Social Contract
establishing
“PlayPen Escola
Maternal S/C Ltda”
as a limited liability
company was
signed.

In February
Preschool
classes start.

3rd of December
was the date
when the contract
(Contrato de
Constituição Social
de Sociedade) was
ratified and the
school was officially
opening on Diário
Oficial.
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Criação da
Fundação para o
Desenvolvimento
da Educação pelo
governo do Estado
de São Paulo.
Primeira
exposição
retrospectiva
de Tomie
Ohtake no
Masp.

1983
First
retrospective
exhibition of
Tomie Ohtake
in MASP.

É instituído
o Programa
Nacional do
Livro Didático
(PNLD) pelo
governo federal.

1985
The National
Program of
Textbooks
(PNLD) is
established
by the Federal
government.

Implantação
gradual do Ensino
Fundamental.

1986
Gradual
implementation
of the Elementary
School.

Em fevereiro, foram
autorizados por
atos oficiais os
cursos de Educação
Infantil e de Ensino
Fundamental I e II.

1987
School statute,
approved in
February 1987,
stated as the
schools objective,
broader educational
principles, based on
Article 1 of Law No.
4.024/61, and more
generally, based on
Law No. 5.692/71.
Creation of the
Foundation for the
Development of
Education, by the
government of São
Paulo.
In February
the courses of
Kindergarten,
Elementary and
Middle School
are authorized by
official acts.

Promulgada a Nova
Lei de Ensino, a de
nº 9.394/96 (LBD).

Fundação do
Centro para o
Desenvolvimento
do Profissional em
Educação Bilíngue
(CEB).

I Bienal de Artes,
sobre o conceito
de abstrato. Artista
homenageada:
Tomie Ohtake.

II Bienal de Artes,
sobre o conceito
de cor. Artista
homenageado:
Arcangelo Ianelli.

1995

1996

Tomie Ohtake
has a special
room of
sculptures at
the 23rd São
Paulo’s Biennial.

The New
Education Act
was promulgated.
Law No. 9.394/96
(LBD).

Tomie Ohtake
tem uma sala
especial de
esculturas na
23ª Bienal de
São Paulo.

1st Arts Biennial abstract concepts.
Honoured artist:
Tomie Ohtake.

1999-2001
Período em que
aconteceu o Projeto
Quinta Dimensão,
dirigido pela Dra. Lora
Taub.

2º Encontro de
Educadores Bilíngues,
promovido pelo CEB.

1º Encontro de
Educadores Bilíngues,
promovido pelo CEB.

III Bienal de Artes,
sobre memória e
cultura brasileira.
Artista homenageado:
Glauco Rodrigues.

1998

1999

2000

Founding of
“Centro de
Educadores
Bilíngues” (CEB).

1999-2001
Time during which
the Fifth Dimension
project took place ,
guided by Dr. Lora
Taub.

2nd Meeting of
Bilingual Educators,
sponsored by the
Center for the
Development of
Teacher Education in
Bilingual Education.

2nd Arts Biennial concept of colors.
Honoured artist:
Arcangelo Ianelli.

1st Meeting of
Bilingual Educators,
sponsored by
the Center for
Development of
Bilingual Education.

3rd Arts Biennialabout memory.
Honoured artist:
Glauco Rodrigues.

Linha do tempo
Timeline
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É criado o Fórum
Mundial de Educação,
que discute a
construção de um
modelo de educação
alternativo.

Retrospectiva
comemora os 80
anos de Arcangelo
Ianelli na Pinacoteca
de São Paulo.

Em novembro,
foi expedido o
certificado de
conclusão da obra
do prédio da escola.

V Bienal de
Artes. Artistas
homenageados:
Lasar Segall e
Moacyr Scliar.

De 7 a 9 de outubro,
aconteceu o 1º Congresso
Brasileiro de Escolas
Bilíngues – Intercâmbio
de Ideias sobre as
Vantagens do Bilinguismo
e Seus Desafios Hoje, no
Brasil, que contou com a
presença de convidados
estrangeiros e de outras
instituições nacionais.

2002

2003

2004

2005

World Education
Forum is created, to
discuss the building of
an alternative model
for education

4th Arts Biennialabout “cordel”
litterature.
Honoured artist:
Guilherme de Faria.

In November
the certificate of
completion of the
school building is
issued.

5th Arts BiennialHonoured artists:
Lasar Segall and
Moacyr Scliar.

On the January the
13th the issuing of the
permits authorizing
the construction of
the new building, with
3.994,01 m2 of total
construction space,
three floors, basement
and underground
garage.

Retrospective
celebrates Arcangelo
Ianelli’s 80 years
at São Paulo’s
Pinacoteca..

Entrance in Elementary
School at the age of six
becomes mandatory,
according to Federal Law
No 11.114, approved on
may 16th.

No dia 13 de janeiro,
foi expedido o alvará
de aprovação de
edificação nova, que
aprovou o projeto do
prédio, com um total
de 3.994,01 m2 de área
construída, com três
andares, um subsolo e
garagem.

2001
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O início do Ensino
Fundamental aos seis
anos de idade torna-se
obrigatório pela Lei
Federal nº 11.114, aprovada
em 16 de maio.
IV Bienal de Artes,
sobre literatura
de cordel. Artista
homenageado:
Guilherme de Faria.

From October the 7th
to 9th, the 1st Brazilian
Bilingual Schools
Conference took place.
Exchanging Ideas on the
Advantages of Bilinguism:
The Challenges in Brazil
nowadays. It included the
presence of foreign guests
and other institutions
from across the country.

No dia 22 de abril,
foi comemorado o
Dia Internacional da
Terra. Os alunos da
Escola Cidade Jardim/
PlayPen desenvolveram
sacolas de papel com
mensagens ecológicas,
que foram distribuídas
em dois mercados.
VI Bienal de Artes.
Artista homenageado:
José Roberto Aguilar.
Núcleos apresentados:
Brasil de Aguilar, Brasil
de Outros Artistas,
Brasil de Tantos e Brasil
de Todos os Santos.

2006
International Earth Day,
when students at Escola
Cidade Jardim/PlayPen
developed paper bags
with environmental
messages, which were
distributed in two
grocery stores.
6th Arts Biennial.
Honoured artist: José
Roberto Aguilar. Areas
presented: Aguilar’s
Brazil, Brazil of other
Artists, Brazil of Many
and Brazil of All Saints.

De 7 a 9 de setembro,
aconteceu o 2º
Congresso Brasileiro
de Escolas Bilíngues –
Programas Bilíngues
Eficazes: Criando
Harmonia entre Teoria
e Prática, que contou
com a presença de
convidados estrangeiros
e de outras instituições
nacionais.
Leitura do Projeto “Read
for the Record”, uma
campanha da Editora
Pearson, que buscou
bater o recorde de
crianças lendo o mesmo
livro ao mesmo tempo.
A escola escolhida
para sediar o projeto
no Brasil foi a Escola
Cidade Jardim/PlayPen.
O livro escolhido para a
ocasião foi o The Story of
Ferdinand.

2007
From September the 7th
to 9th, the 2nd Brazilian
Bilingual Schools
Conference took place.
Effective Bilingual
Programs: Creating
Harmony between
Theory and Practice. It
included the presence of
foreign guests and other
institutions nation wide
Project “Read for the
Record”, a Pearson
Publisher’s campaign
which sought to break
the record of children
reading the same book
at the same time. The
school chosen to host
the project in Brazil was
Escola Cidade Jardim/
PlayPen. And the book
chosen for the occasion
was “The Story of
Ferdinand.”

Em janeiro,
foi aprovado o
regimento escolar
vigente. Houve
pequenas mudanças
no regimento nos
anos de 1989, 1992
e 1998.
VII Bienal de Artes,
sobre o meio
ambiente. Artista
homenageado:
Frans Krajcberg.
Em outubro, foi
acertada a parceria
com o Ministério de
Relações Exteriores
Alemão, junto com
o Goethe-Institut,
para a inserção de
aulas de alemão na
grade curricular a
partir de 2009.

De 1º a 3 de maio,
aconteceu o
3º Congresso
Brasileiro de
Escolas Bilíngues
– Rumos e Metas
na Definição e
Aperfeiçoamento
do Bilinguismo no
Brasil, que contou
com a presença
de convidados
estrangeiros e de
outras instituições
nacionais.

No dia 30
de junho,
aconteceu o 1º
Step (Sharing
Teaching
Experience in
Preschool).

Fevereiro,
comemoração
dos 30 anos
da primeira
turma da
escola.

2008

2009

2010

2011

Most recent School
Statute approved.
Minor changes from
statutes from 1989,
1992 and1998.

From may
the1st to 3rd
the Brazilian
Bilingual Schools
Conference took
place. – Improving
& Defining
Brazilian Bilingual
Programmes.
It included the
presence of
foreign guests and
other institutions
nation wide.

1º Step (Sharing
Teaching
Experience in
Preschool).

On February,
was the
celebration
of the 30th
anniversary of
the school’s
first class.

7th Arts Biennial the environment.
Honoured artist:
Frans Krajcberg.
An agreement is
made with the
German Foreign
Ministry, together
with the GoetheInstitut, for insertion
of German classes
in the curriculum
starting from 2009.
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1

Todos os funcionários da Escola Cidade Jardim/PlayPen no
ano em que se comemora o 30º aniversário da formação
da primeira turma de alunos: (1) Guida Machado e Daniela
Almeida com os funcionários da limpeza e de serviços gerais;
(2) Guida Machado e Daniela Almeida com as cozinheiras;
(3) Norma Sanchez (sentada ao centro) e Marcus Perrenoud
(em pé, à direita) com a equipe de professores do Inglês, 2011

2

All employees of the Escola Cidade Jardim/PlayPen in year that
they cellebrate the thirtieth anniversary of the formation of the
first class of students: (1) Guida Machado and Daniela Almeida
with employees of the cleanup and general services, (2) Guida
Machado and Daniela Almeida with the cooks, (3) Norma
Sanchez (seated center) and Marcus Perrenoud (standing,
right) with a team of English teachers, 2011

3

Os mestres da obra

A brief biography of the people interviewed
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Os mestres da obra
breve biografia dos entrevistados

4

5

(4) Guida Machado e Daniela Almeida com os
funcionários do setor administrativo; (5) Gabriela
Argolo e Mônica Toledo (sentadas ao centro) com
a equipe de professores do Português do Ensino
Fundamental I; e (6) Fernanda Gimenes (à direita,
de preto) com a equipe de professores do Português
do Ensino Fundamental II, 2011
(4) Guida Machado and Daniela Almeida with the
administrative employees, (5) Argolo Gabriela and
Monica Toledo (seated center) with the with the
Portuguese teachers from Elementary School, and
(6) Fernanda Gimenes (right) with a team of
Portuguese teachers of Middle School, 2011
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Margarida Maria Machado, Guida,
nasceu na cidade de Teófilo Otoni,
Minas Gerais. É a sétima de 11
irmãos. Começou a estudar em sua
cidade natal. Depois, mais velha,
seguindo o costume da família,
estudou em um colégio interno
de Belo Horizonte, onde todas as
atividades eram regradas por uma
disciplina muito rígida. Num período
seguinte, mudou-se para o Rio de
Janeiro e, depois, para São Paulo.
Antes dos 20 anos, casou-se, mudouse para São Paulo e, em seguida,
teve seu primeiro filho. Guida desde
pequena quis ser professora e, a certa
altura de sua vida, percebeu uma
oportunidade de montar uma escola
de Educação Infantil bilíngue, a Escola
Cidade Jardim/PlayPen, que acaba de
completar 30 anos.
Margarida Maria Machado, Guida,
was born in the city of Teófilo Ottoni,
Minas Gerais. She is the seventh of 11
siblings. She began studying in her
hometown; later, when she was older,
due to to family traditions, she studied
at a boarding school in Belo Horizonte,
where all activities were ruled by a very
strict discipline. Eventually, she moved
to Rio de Janeiro and then to São Paulo.
Before the age of 20, she got married,
moved to São Paulo and then had her
first child. Guida wanted to become a
teacher ever since she was a little girl,
and at one point in her life, she saw
an opportunity to build an English
speaking Preschool, the Escola Cidade
Jardim/PlayPen, which just reached its
30 years of existence.

Marinalva Machado da Silva nasceu
na cidade Carlos Chagas, Minas
Gerais, em 12 de março de 1954.
Cansada do trabalho na roça, saiu
cedo da casa dos pais para ajudar a
tia a cuidar dos filhos. Trabalhou em
outras casas de família e conseguiu
estudar até o final da quarta série.
Conheceu a família da Guida através
de uma tia e mudou-se com a filha,
ainda bem pequena, para São Paulo,
para ajudar no dia a dia da escola.
Desde então, cuida e participa do dia a
dia da Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Considera-se uma pessoa guerreira
por ter chegado aonde chegou mesmo
sem ter estudado muito. Batalhou
muito para Angélica, sua filha, fazer
as faculdades de Administração e
Pedagogia.
Marinalva Machado da Silva was born in
Carlos Chagas, Minas Gerais, on March
12th, 1954. Tired of working in the fields,
she left her parents’ house in order
to help her aunt to take care of her
children. She worked at other people’s
homes and managed to study up to
fourth grade. She met Guida’s family
because of her aunt and moved, along
with her small daughter to São Paulo,
in order to assist in daily life at school.
Since then, she takes care of and
participates in Escola Cidade Jardim/
PlayPen’s daily life. She considers
herself a winner, for having achieved
all she has, even without much study.
She struggled a lot to make sure her
daughter, Angelica, graduated from
university in both Management and
Education.
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Daniel Castilho Caracik nasceu na
cidade de São Paulo, em 9 de maio
de 1980. Integrou a primeira turma
da Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Por conta de seus pais trabalharem,
ficava sempre até mais tarde na escola,
com a Marinalva. Estudou Hotelaria e
trabalha atualmente com logística.
Daniel Castilho Caracik was born in
the city of São Paulo, on May 9th, 1980.
He was part of Escola Cidade Jardim/
PlayPen’s first class and because his
parents worked, he would stay at school
with Marinalva until later. He studied
Hotel management and currently works
with logistics.

Anna Maria Machado de Campos
nasceu na cidade de São Paulo,
em 15 de março de 1941. É a
mais nova de sete irmãos. Ainda
pequena, ajudou no processo de
alfabetização de uma moça que
trabalhava na sua casa. Estudou
Pedagogia e fez sua pós-graduação
em Psicologia. Trabalhou em
diversas escolas. Como diretora
da Escola Cidade Jardim/PlayPen,
ajudou na implantação do Ensino
Fundamental na escola, baseandose no construtivismo. Atualmente,
segue em sala de aula, mas na
formação de professores no Ensino
Superior.
Anna Maria Machado de Campos
was born in the city of São Paulo, on
March 15th, 1941. She is the youngest
of seven siblings. Despite being
young, she helped in the literacy
process of a young girl who worked
at her house. She studied Education
and did her postgraduate studies in
Psychology. She has worked in several
schools. As Escola Cidade Jardim/
PlayPen’s director, she helped in the
implementation of an Elementary
Education based on constructivism.
Nowadays, she remains in the
classroom; however, she is now
forming teachers in higher education.

Pérsio

Anna Livia Arida nasceu na cidade
de São Paulo, no dia 14 de janeiro
de 1984. Seu pai a colocou na Escola
Cidade Jardim/PlayPen, entre outros
motivos, porque ela gostava muito
de montar cenários em todas as suas
brincadeiras, e ele achou que essa
sua vontade de estruturar o mundo
cabia bem no Método Montessori,
adotado pela escola na época. Anna
Lívia fez o Fundamental II no Colégio
Santa Cruz e cursou Direito na PUC.
Atualmente, trabalha com Direitos
Humanos.
Anna Livia Arida was born in the city
of São Paulo, on January 14th, 1984. Her
father enrolled her at Escola Cidade
Jardim/PlayPen mostly because she
loved setting up scenarios every time
she played and he thought that her
desire to structure the world would
fit well with the Montessori Method,
adopted by the school at the time.
Anna Livia attended Middle School
at “Colégio Santa Cruz” and studied
Law at PUC University. Nowadays, she
works with Human Rights.
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Pérsio Arida nasceu na cidade de
São Paulo, no dia 1º março de 1952.
Descendente de árabes radicados
no Brasil, entrou na Escola Caetano
de Campos apenas aos sete anos de
idade. Depois de iniciar os cursos de
História, Filosofia e Matemática, e
lutar contra a Ditadura Militar, acabou
por se formar em Economia, pela
Universidade de São Paulo. É PhD
em Economia pela Universidade de
Princeton (EUA), foi presidente do
Banco Central em 1995 e é pai de
Anna Livia, ex-aluna da Escola Cidade
Jardim/PlayPen, e de Maria Alice.
Pérsio Arida was born in the city of
São Paulo, on March 1st, 1952. Part of
an Arab descendent family settled in
Brazil, he attended “Escola Caetano de
Campos” only when he was seven years
old. After starting courses in History,
Philosophy and Mathematics, and
fighting against the military regime, he
finally graduated in Economics from
the University of São Paulo. He has
a PhD in Economics from Princeton
University (USA), was the President of
Central Bank in 1995 and is the father
of Maria Alice and Anna Livia, a former
student of the Escola Cidade Jardim/
PlayPen.
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Maria Amábile Mansutti nasceu na
cidade de São Paulo, no dia 28 de
julho de 1949. Foi na casa de sua
avó, sua mentora e orientadora, e
também rodeada pelos tios que Maria
Amábile tomou gosto pela leitura e
pesquisa. Fez faculdade de Pedagogia,
trabalhou no Instituto Municipal de
Educação e Pesquisa, a primeira escola
no Brasil que oferecia aos alunos
oito anos de formação escolar. Maria
Amábile fez especialização na área de
Didática da Matemática. Trabalhou
25 anos na Prefeitura de São Paulo,
onde fez carreira. Atuou, também,
como assessora na área de Matemática
em diversos colégios, inclusive na
Escola Cidade Jardim/PlayPen. Como
educadora, segue trabalhando com
formação em projetos na educação de
jovens e adultos.
Maria Amábile Mansutti was born the
city of São Paulo, on July 28th, in 1949.
It was at her grandmother’s home,
who was also her mentor and advisor,
and surrounded by uncles, that Maria
Amábile took interest in reading and
research. She graduated in Education,
worked at the “Instituto Municipal de
Educação e Pesquisa”, in Brazil, the
first school which offered eight years of
schooling. Maria Amábile specialized in
Didactics of Mathematics. She worked
at the City Hall in São Paulo for 25
years, where she made a career. She
has also worked as a Math Consultant
at various schools, including Escola
Cidade Jardim/PlayPen. She continues
her work an educator, through training
projects for youths and adults.

le
Amáb9i87
a
i
r
a
M
em 1
escola
entrou

162

na

America

entrou na esco
la em

Caio

n a es
entrou

cola em

1990

1988

Caio Baldassarri Alciati Rodrigo
nasceu na cidade de São Paulo, em
15 de outubro de 1986. Durante sua
infância, passava o período das férias
em Ilhéus, com a família. Viajou pela
Europa e ficou um período na Disney,
nos Estados Unidos, trabalhando
em diversas funções, entre elas a
venda de cachorro-quente, pipoca
e refrigerante no meio do parque, e
em atividades do backstage na área
de estocagem. Cursou Hotelaria,
mas, por gostar de cozinhar, agora
estuda Gastronomia e trabalha num
restaurante como responsável pela
área de carnes.
Caio Baldassarri Alciati Rodrigo
was born in the city of São Paulo,
on October 15th, 1986. During his
childhood, he used to spend his
vacation period with his family in
Ilhéus, Bahia. He travelled around
Europe and for a period of time, he
worked in Disney World in the United
States, where he held different jobs,
including selling hot dogs, popcorn
and soda in the middle of the park,
as well as activities in the backstage
in the storage area. He studied Hotel
Management, but, since he likes
cooking, he now studies Gastronomy
and works at a restaurant where he is
responsible for the meat department.

America Cavaliere nasceu na cidade
de São Paulo, em 4 de julho de 1987.
Filha de Ronald Cavaliere, arquiteto,
e Cintia Garcia, historiadora de
moda e jornalista, America adorava
brincar na rua de paralelepípedo
da vila onde morava. Seus anos
de Escola Cidade Jardim/PlayPen
foram marcados por muitas viagens,
Halloweens, dormidas na escola e
diversos momentos de aprendizado
que ela sempre considerou muito
especiais – até estranhou um pouco o
mundo quando saiu da Escola Cidade
Jardim/PlayPen e viu o desinteresse
das pessoas por aprender e conhecer
coisas novas. Ao terminar o colegial,
America iniciou a sua carreira no
mundo da moda. Hoje é estilista.
America Cavaliere was born in the city
of São Paulo, on July 4th, 1987. Daughter
of Ronald Cavaliere, an architect, and
Cintia Garcia, a fashion historian and
journalist, America loved to play in the
cobblestone street of the villa where
she lived. Her years at Escola Cidade
Jardim/PlayPen were marked by many
trips, Halloweens, sleepovers at school
and many learning moments that she
always considered very special – upon
leaving Escola Cidade Jardim/PlayPen,
she even found the world a little
strange and witnessed people’s lack of
interest in learning and experiencing
new things. After high school, America
began her career in the fashion world.
Nowadays she is a fashion stylist.
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Gabriel Passerine Pavan nasceu
na cidade de São Paulo, em 29
de dezembro de 1986. Cresceu
brincando de polícia e ladrão e
aventureiro pelos espaços de seu
condomínio. Gabriel sempre fugia
da aula para brincar no play, onde era
capturado pela Guida e levado com
seus amigos de volta à sala. Adorava
os lanchinhos da Marinalva e sempre
queria ajudá-la, principalmente
quando estava fazendo brigadeiro.
Não à toa, hoje é formado em
Gastronomia, Confeitaria e
Panificação e planeja abrir o seu
próprio restaurante.
Gabriel Passerine Pavan was born in
the city of São Paulo, on December
29th, 1986. He grew up playing cops,
robbers and adventurers on the
grounds of his condo. Gabriel always
used to flee from his classroom in order
to play in the playground, where he
would be seized by Guida and taken
back to his classroom along with
his friends. He loved the snacks that
Marinalva made and always wanted
to help her, especially when she was
making “brigadeiro”. It’s no surprise
that he got his degree in Gastronomy,
Confectionery and Bakery and plans to
open his own restaurant.

Rosana Ramuno Ferreira nasceu
na cidade de São Paulo, em 21 de
novembro de 1962. Durante sua
infância, conviveu bastante com seus
dois irmãos e sua irmã. Adoravam
brincar de bola e fazer cabana. Sua
família, descendente de italianos,
sempre se reunia e fazia festas. Desde
bem pequena, Rosana já desejava
estudar, observava seus irmãos
fazendo lição e também queria
fazer. Formou-se em Pedagogia e
fez pós-graduação em Psicodrama
Pedagógico. Foi professora e auxiliar
de coordenação na Escola Cidade
Jardim/PlayPen e hoje é professora da
Escola Vera Cruz.
Rosana Ramuno Ferreira was born in
the city of São Paulo, on November
21st, 1962. During her childhood, she
had a close relationship with her two
brothers and her sister. They loved
playing ball and making tents. Her
family, of Italian descent, always got
together and had parties. Since she
was little, Rosana wanted to study; she
watched her brothers doing homework
and wanted to do it as well. She did her
undergraduate studies in Education and
went to graduate school in Educational
Psychodrama. She was a teacher and
Assistant Coordinator at Escola Cidade
Jardim/PlayPen and nowadays, teaches
at Escola Vera Cruz.
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Edson Satler nasceu na cidade de
Caratinga, Minas Gerais, em 23 de
novembro de 1967, mas veio bem
pequeno para São Paulo. Estudou da
primeira série até o final do Ensino
Médio na mesma escola. Sempre
ficava dividido entre a turma da
bagunça e o bom desempenho e
relacionamento com os professores.
Começou trabalhando como office
boy, fez curso de Datilografia e de
Contabilidade e, por conta disso,
trabalhou num escritório como
contador. Devido a problemas
internos, resolveu procurar outro
emprego. Viu um anúncio da Escola
Cidade Jardim/PlayPen, onde acabou
entrando e está até hoje na área
contábil. Edson é casado e tem um
filho, Pedro, que estuda na Escola
Cidade Jardim/PlayPen.
Edson Satler was born in Caratinga,
Minas Gerais, on November 23rd,
1967, but moved to São Paulo at a very
young age. He studied at the same
school from First Grade through the
end of High School. He was always split
between the rowdy crowd and focusing
on his studies and being in good terms
with teachers. He started working as
an office boy, studied Accounting
and Typewriting; consequently, he
worked in an office as an accountant.
Due to internal problems, he decided
to look for another job. He saw an
advertisement from Escola Cidade
Jardim/PlayPen and ended up taking
the job, where he still works in the
accounting department. Edson is
married and has one son, Pedro, who
is a student at Escola Cidade Jardim/
PlayPen.
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Maria de Lourdes Gonçalves Costa,
mais conhecida como Udi, nasceu
na cidade de São Paulo, no dia 11 de
fevereiro de 1967. É a mais nova de
cinco irmãs. Quando tinha nove anos,
sua mãe faleceu e as irmãs mais velhas
assumiram a casa e a criação das mais
novas. Udi estudou da primeira série
do Ensino Fundamental ao primeiro
ano do Ensino Médio numa escola
pública e, nos dois anos finais, ela
passou para uma escola particular.
Seu primeiro emprego foi no Hospital
Santa Marta, na área de administração.
Também trabalhou num escritório de
contabilidade, numa fábrica de doces
e, depois, mais de dez anos na Escola
Cidade Jardim/PlayPen, período em
que fez faculdade de Pedagogia. Por
ter gostado de trabalhar com escolas,
continua nessa área.
Maria de Lourdes Gonçalves Costa,
better known as Udi, was born in the
city of São Paulo, on February 11th,
1967. She is the youngest of five sisters.
When she was nine years old, her
mother died and her older sisters took
over the house and the raising of the
youngest one. Udi studied in public
schools from First Grade until the
Tenth Grade in High School and in the
last two years, she moved to a private
school. Her first job was at “Hospital
Santa Marta”, in the administration
area. She also worked in an accounting
office, at a candy factory, and later, for
more than ten years, at Escola Cidade
Jardim/PlayPen, time during which
she went to college to study Education.
Since she enjoyed working at schools
she remains in this field.
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Araci Massami Sakashita nasceu na
cidade de Cruzeiro do Oeste, interior
do Paraná, em 10 de fevereiro de
1961. Filha de imigrantes japoneses,
sua infância foi marcada por uma vida
no campo sem energia elétrica, sem
televisão, com muita brincadeira de
roda e bolinha de gude. Araci mudouse para São Paulo para se preparar para
o vestibular. É formada em Medicina
pela Universidade de São Paulo e
hoje coordena o banco de sangue do
Hospital Albert Einstein. Suas duas
filhas, Beatriz e Débora, estudaram
desde pequenas na Escola Cidade
Jardim/PlayPen.
Araci Massami Sakashita was born in
the town of Cruzeiro do Oeste, State
of Paraná, on February 10th, 1961.
Daughter of Japanese migrants, her
childhood was marked by a country life
without television or even electricity
and a lot of circle games and marbles.
Araci moved to São Paulo in order to
prepare herself for the college entrance
exams. She graduated in Medicine from
the University of São Paulo and now
coordinates the blood bank of Albert
Einstein Hospital. Her two daughters,
Beatrice and Deborah studied at Escola
Cidade Jardim/PlayPen from a very
young age.
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Felipe Amiky Maluf nasceu na cidade
de São Paulo, em 3 de agosto de
1991. Entre os elementos marcantes
da vida de Felipe estão o contato
com seus avôs, as idas aos jogos
do São Paulo, a viagem para pescar
no Rio Araguaia. Felipe cresceu na
Escola Cidade Jardim/PlayPen e sua
família, irmão e pais, sempre esteve
presente na história da escola. Além
das brincadeiras da infância, as duas
viagens de intercâmbio pela escola,
para o Canadá e a Suíça, marcaram
muito sua trajetória de vida. Felipe,
que sempre foi apaixonado por
música, tem uma banda e está em
dúvida entre estudar Publicidade ou
Administração.
Felipe Amiky Maluf was born in the
city of São Paulo on August 3rd, 1991.
Among the memorable moments
in his life are the contact with his
grandparents, going to the São Paulo
soccer games and the fishing trip
to Araguaia River. Felipe grew up at
Escola Cidade Jardim/PlayPen and
his parents and siblings have always
been present in the school’s history.
Besides the childhood games, the two
exchange trips through PlayPen, to
Canada and Switzerland, have marked
his life trajectory. Felipe, who has
always loved music, has a band and is
deciding between studying Advertising
or Business Administration.

Maria Laura Florence Mori nasceu na
cidade de Espírito Santo do Pinhal,
São Paulo, em 2 de julho de 1945,
mas cresceu em São Paulo capital.
Filha de professor de Português,
estudou na lendária escola Caetano
de Campos, onde fez o Magistério.
Mais tarde, formou-se em Pedagogia
pela USP, com especialidade em
Filosofia da Educação. Lecionou no
Externato Nossa Senhora de Lourdes
e, em 1971, tornou-se professora
de uma escola da prefeitura. Fez
especialização em Psicopedagogia
na PUC. Professora de Português
e uma das mais antigas da Escola
Cidade Jardim/PlayPen, introduz os
alunos aos clássicos da literatura, uma
de suas paixões. Avó de Manoela,
Maria Laura diz que não gosta muito
de viajar, pois acredita ter em casa
riquezas inesgotáveis.
Maria Laura Florence Mori was born
in Espírito Santo do Pinhal, São
Paulo, on July 2nd, 1945, but grew up
in the city of São Paulo. Daughter of
a Portuguese teacher, she went to
high school at the legendary Escola
Caetano de Campos, where she studied
to be a teacher. Later, she graduated
in Education at USP, specializing in
Education Philosophy. She has taught at
“Externato Nossa Senhora de Lourdes”
and in 1971, became a teacher at a public
school. She specialized in Educational
Psychology at PUC. She is a Portuguese
teacher and one of people who have
been at Escola Cidade Jardim/PlayPen
the longest. She introduces students
to the classics of literature, one of her
passions. As grandmother of Manoj,
Maria Laura says she does not like to
travel, because she believes that there
are endless treasures at home.
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Marcia Elizabeth Plessmann nasceu
na cidade de São Paulo, em 18 de
fevereiro de 1948. Passou parte da
infância em Presidente Prudente, no
interior do Estado. Fez Magistério,
formou-se em Pedagogia pela PUC,
trabalhou com recursos humanos,
deu aula em escolas de Uberaba
(MG) e, de uma delas, foi uma de
suas fundadoras, com um trabalho
pioneiro de educação. Marcia
trabalhou também na coordenação
de escolas em São Paulo e foi
diretora da Escola Cidade Jardim/
PlayPen. É mãe de Guilherme,
Daniela e Aline e tem quatro netos.
Em sua trajetória, descobriu que o
que gosta mesmo de fazer é estar em
sala de aula e, por isso, continua na
ativa, só que agora no Palas Athena.
Marcia Elizabeth Plessmann was born
in the city of São Paulo, on February
18th, 1948. She spent most of her
childhood in Presidente Prudente, in
the countryside. She studied to be a
teacher and graduated in Education
from PUC. She worked with human
resources, taught at schools in
Uberaba (MG) and founded one
of them, with a pioneer work in
education. Marcia has also worked
in the coordination of various
schools in São Paulo and was a Head
of Department at Escola Cidade
Jardim/PlayPen. She is the mother
of Guilherme, Daniela and Aline and
has four grandchildren. Throughout
her career, she realized that what
she really likes to do is to be in the
classroom and, therefore, she remains
on active duty as a teacher at Pallas
Athena.
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Cristina Navarenho Santos Zanetti, a
Kika, nasceu na cidade de São Paulo,
em 24 de janeiro de 1969. Começou a
estudar aos três anos no Colégio Sion
e sempre gostou muito de ir à escola
– chegava a chorar para poder ir. Ao
concluir seus estudos, decidiu fazer
Psicologia. Formou-se na PUC-SP e,
durante a graduação, chegou a fazer
um estágio inesquecível na Febem.
A primeira coisa que encantou Kika
na Escola Cidade Jardim/PlayPen,
além da simpatia da professora Maria
Laura, foi a jabuticabeira da escola. É
casada e, depois de muitos anos de
Escola Cidade Jardim/PlayPen, vive
uma nova etapa curtindo os seus dois
filhos.
Cristina Santos Navarenho Zanetti,
Kika, was born in the city of São Paulo,
on January 24th, 1969. She began
school at the age of three at “Colégio
Sion” and always enjoyed going to
school – she would even cry so she
could go. Upon finishing High School,
she decided to study Psychology and
graduated at PUC-SP. During her
studies, she made an unforgettable
internship at FEBEM. The first thing
that amazed Kika at Escola Cidade
Jardim/PlayPen, besides teacher Maria
Laura’s friendliness, was the school’s
“Jabuticaba” tree. She is married and,
after many years at Escola Cidade
Jardim/PlayPen, she is now enjoying
a new stage in her life, spending time
with her two sons.
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Michelle Gomes nasceu na cidade
de São Paulo, em 8 de abril de 1974.
Quando pequena, gostava de brincar
de escolinha. Estimulada por ver seu
irmão mais velho indo para a escola,
entrou mais nova que as demais
crianças. Na mesma toada, quando
estava na quarta série, pediu à sua
mãe que a colocasse numa aula de
inglês. Desde então, não parou mais
de estudar a língua. Aos 14 anos de
idade, começou a trabalhar como
assistente de uma professora de
Educação Infantil. Quando entrou
na faculdade, passou a dar aulas de
Inglês. E, assim que terminou, entrou
como assistente na Escola Cidade
Jardim/PlayPen. Depois passou a
head teacher e ficou muitos anos no
Preschool Five. Atualmente, trabalha
no Ensino Fundamental da escola,
tanto na área de Português como na
de Inglês.
Michelle Gomes was born in the city
of São Paulo, on April 8th, 1974. When
she was a little girl, she enjoyed playing
school. Since she was stimulated
by watching her older brother go
to school, she started a little earlier
than other kids. When she was in
fourth grade, she asked her mother
to enroll her in an English class. Since
then, she hasn’t stopped studying the
language. At the age of 14, she started
working as an assistant for a Preschool
teacher. When she started college, she
started teaching English. As soon as
she graduated, she started at Escola
Cidade Jardim/PlayPen as an assistant.
Then, she became head teacher and
spent many years in Preschool Five.
Nowadays, she teaches Elementary
School in both Portuguese and English.

Daniela Campos de Almeida nasceu
na cidade de São Paulo, em 25 de
julho de 1970. Quando pequena,
preferia as brincadeiras de rua às
de boneca e de “casinha”. O jantar
era um horário sagrado de estar em
família, quando todos se sentavam
à mesa e conversavam. Filha de
professora, trabalhou como assistente
numa escola de Educação Infantil aos
15 anos. Fez Magistério e se formou
em Pedagogia pela PUC. Mãe de Júlia,
acompanha de perto as atividades
que a filha realiza na Escola Cidade
Jardim/PlayPen, onde Daniela atua
como assistente de direção.
Daniela Campos de Almeida was born
in the city of São Paulo, on July 25th,
1970. As a child, she preferred to play
outdoors instead of playing house or
with dolls. Dinner time was a family
sacred time, when they all sat at the
table and talked. Daughter of a school
teacher, she worked as an assistant at a
Preschool when she was 15. She studied
to be a teacher in high school and got
her BA from PUC in Education. Mother
of Julia, she is always closely monitoring
the activities that her daughter
performs at Escola Cidade Jardim/
PlayPen, where Daniela works as the
Principal’s Assistant.

Daniella Avanzi Leonardi nasceu
na cidade de São Paulo, em 16 de
maio de 1970. É a mais velha de
cinco irmãos. Morou ainda pequena,
com a família, nos Estados Unidos.
Quando voltaram, Daniella estudou
um tempo no Colégio Santa Maria.
Ainda antes do final do Ensino
Fundamental, foi para a Waldorf.
Por conta das diversas atividades da
nova escola, teve que abandonar os
exigentes treinos de natação. Daniella
fez faculdade de Letras (Português
e Inglês). Sabe também italiano, por
sua ascendência familiar, e alemão,
por conta de um intercâmbio que fez
no período da faculdade. É casada
e tem duas filhas, Helena e Sofia,
que estudam na Escola Cidade
Jardim/PlayPen, onde atua como
coordenadora da Educação Infantil.
Daniella Avanzi Leonardi was born in
the city of São Paulo, on May 16th, 1970.
She is the oldest of five siblings. When
she was still very young, she lived with
her family in the United States. Upon
returning, Daniella studied at Colegio
Santa Maria. Even before the end of
Elementary School, she went to the
Waldorf School and because of the
diverse activities of the new school, she
had to quit her demanding swimming
practice. Daniella graduated from
college with a degree in English and
Portuguese. She also speaks Italian,
because of her family ancestry, and
German, on account of an exchange
program she did during college. She is
married and has two daughters, Helena
and Sofia, who study at Escola Cidade
Jardim/PlayPen, where she works as the
Head of Preschool. .
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Anamaria Schindler nasceu em
Hamburgo, na Alemanha, em
6 de junho de 1963. Viveu, em
sua infância, duas realidades
completamente distintas, uma
no bairro de Higienópolis, em
São Paulo, e outra na fazenda, no
Paraná. Estudou durante o Ensino
Fundamental no tradicional Colégio
Ofélia Fonseca e cursou uma parte do
Ensino Médio no Mackenzie, até ser
expulsa por organizar uma passeata
contra o governo militar. Escolheu
a Escola Oswald de Andrade para
terminar os estudos. Formou-se em
Ciências Sociais, foi copresidente
global da Ashoka de 2005 a 2008
e é membro de vários conselhos de
organizações da sociedade civil no
Brasil e na América Latina. É casada
e tem dois filhos – a mais nova, Ana
Clara, estudou na Escola Cidade
Jardim/PlayPen.
Anamaria Schindler was born in
Hamburg, Germany, on June 6th, in
1963. Her childhood was composed of
two completely different realities; one
in the neighborhood of Higienópolis
in São Paulo, and the other in a farm,
in Paraná. In Elementary and Middle
school, she studied at the traditional
Colégio Ofelia Fonseca and attended
part of High School at Mackenzie,
until she was expelled for organizing
a demonstration protest against the
military government. She chose Escola
Oswald de Andrade to finish her
studies. She then graduated in Social
Sciences, became the co-president
of Ashoka from 2005 to 2008 and is
currently a member of several boards of
civil society organizations in Brazil and
Latin America. She is married and has
two children - the youngest one, Ana
Clara, has studied at the Escola Cidade
Jardim/PlayPen.
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Giulia Carvalho Afiune nasceu
na cidade de São Paulo, em 4 de
junho de 1992. Estudou Música e
cursou a Educação Infantil no Ponto
Ômega. Na primeira série do Ensino
Fundamental, entrou na Escola
Cidade Jardim/PlayPen, com muito
medo por não saber falar inglês,
mas rapidamente se adaptou. Foi até
representante de classe e participou
ativamente do Projeto Quinta
Dimensão. Na oitava série, foi para a
Suíça, onde estudou canto e teatro,
comeu muito chocolate e fez amigos
vindos de diversos países do mundo.
Cursou o Ensino Médio no Colégio
Santa Cruz e estuda Jornalismo na
Fundação Cásper Líbero.
Giulia Afiune Carvalho was born in
the city of São Paulo, on June 4th,
1992. She studied music and attended
Preschool at “Ponto Omega” school. In
the First Grade of Elementary School,
she enrolled at Escola Cidade Jardim/
PlayPen. She was very afraid of not
knowing how to speak English, but
quickly adjusted. She was even the class
representative and actively participated
in the Fifth Dimension Project. In
Eighth Grade, she went to Switzerland,
where she studied singing and theater,
ate a lot of chocolate and made friends
from many countries worldwide. She
attended High School at “Colégio Santa
Cruz” and now she studies journalism
at “Fundação Cásper Líbero”.

2004

Lyle Gordon French nasceu em
Nelson, na província de Colúmbia
Britânica, Canadá. Seus primeiros
anos escolares foram marcados
pela imersão na língua francesa. Ao
completar o high school, Mr. French
mudou-se para Londres, onde
estudou graduação e mestrado em
Psicologia. Conheceu muitos países
do mundo, inclusive diversas cidades
da América do Sul. Depois que
esse viajante nato entrou no Brasil,
cruzando a pé uma de suas fronteiras,
estabeleceu-se em São Paulo. Quando
chegou, trabalhou como professor de
Inglês até seu caminho se cruzar com
o da Escola Cidade Jardim/PlayPen,
onde atuou como diretor da área de
Inglês.
Lyle Gordon French was born in Nelson,
in British Columbia, Canada. His early
years of school were marked by an
immersion in the French language.
Upon finishing high school, Mr. French
moved to London where he got his BA
and MA in Psychology. He has been
to many countries, including several
cities in South America. After this
born traveler’s arrival in Brazil, crossing
its borders on foot, he settled in São
Paulo. Once he arrived, he worked as an
English teacher until his path crossed
Escola Cidade Jardim/PlayPen’s, where
he worked as the English Curriculum
Director.
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Celia Tilkian nasceu na cidade de
São Paulo, em 10 de junho de 1948.
Ser político por natureza, em sua
própria definição, fundou o Grêmio
do Colégio Pio XII, onde estudou, e
cursou História na PUC, em plena
Ditadura Militar. Encontrou na
educação uma oportunidade para
exercer sua veia política e nunca mais
saiu. Foi professora e rapidamente
chegou à direção, função que exerceu
na Escola Cidade Jardim/PlayPen. É
mãe de Caio e Marcelo, e é também
avó.
Celia Tilkian was born in the city of São
Paulo, on June 10th, 1948. As a naturally
political person, she founded the
student’s guild at her school Colégio
Pio XII. She also studied History at
PUC University, in the midst of the
military regime. In education, she
found an opportunity to exercise her
political vein and has never left. She
was a teacher and quickly became
a Portuguese Curriculum Director,
the same position she held at Escola
Cidade Jardim/PlayPen. She is the
mother of Caio and Marcelo and also a
grandmother.
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Gabriela Salles Argolo Costa nasceu
na cidade de São Paulo, em 7 de
abril de 1973. Desde pequena, teve
contato com a cultura brasileira,
sobretudo com a música, porque seu
pai trabalhava com isso. Nos fins de
semana, Gabriela dançava em casa
com sua mãe ou sobre os pés de seu
pai. Trabalhou, ainda adolescente,
com crianças numa escolinha, o que
influenciou sua opção pela carreira de
Educadora. Formou-se em Pedagogia
na PUC. No mestrado, estudou
Psicologia da Educação, pensando
sobre o encontro dos alunos com
a arte. Casada, é mãe de Vinícius e
Eduardo, alunos da Escola Cidade
Jardim/PlayPen, onde ela atua
como coordenadora pedagógica do
Fundamental I e tem mestrado em
Psicologia da Educação.
Gabriela Salles Argolo Costa was born
in the city of São Paulo, on April 7th,
1973. Since her childhood, she had
contact with the Brazilian culture,
especially with music, since her father
worked with it. On weekends, Gabriela
used to dance with her mother at
home, or on top of her father’s feet. As
a teenager, she worked with children at
a school, which influenced her choice
to become an Educator. She graduated
in Education from PUC. With the
students’ involvement with Art in mind,
her Masters was about Educational
Psychology. She is married and mother
of Eduardo and Vinicius, students at
Escola Cidade Jardim/PlayPen, where
she works as the Head of Portuguese
Curriculum in Elementary School. She
holds a master’s degree in Educational
Psychology.

Roberto Catelli Junior nasceu na
cidade de São Paulo, em 15 de julho
de 1966. Por ser um ávido leitor e
por estudar muitos conteúdos fora da
escola, considerava desinteressantes
algumas das coisas que aprendia em
sala de aula. Formou-se em História
pela PUC. Abandonou a atividade
de bancário, que exerceu por seis
meses, para trabalhar com educação.
Trabalhou com o historiador Luiz
Felipe de Alencastro, no Cebrap. Em
1992, começou a atuar na produção
de livros didáticos. Em 2006
ingressou na Escola Cidade Jardim/
PlayPen para ajudar a construir o
currículo de História e, também, para
dar aulas. Roberto é pai de quatro
filhos, dois dos quais estudam na
Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Roberto Catelli Junior was born in
the city of São Paulo, on July 15th,
1966. For being an avid reader and for
studying a lot of content out of school,
some of the things he learned in the
classroom seemed uninteresting for
him. He graduated in History from
PUC. In order to work with Education,
he abandoned his work at a bank, which
he held for six months. He worked with
the historian Luiz Felipe Alencastro, in
Cebrap. In 1992, he began working in
the production of textbooks. In 2006 he
joined Escola Cidade Jardim/PlayPen
to help build the history curriculum
and to teach as well. Roberto is the
father of four children, two of whom are
studying at the Escola Cidade Jardim/
PlayPen.
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Marcus Machado Perrenoud nasceu
na cidade de São Paulo, em 5 de
novembro de 1971. Passou uma
parte da infância brincando no play
do quintal de sua casa, que era a sede
da Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Ainda no Ensino Médio, começou a
estudar Teatro e se apaixonou! Cursou
a University State of California. Filho
de mãe brasileira e pai americano,
deu aulas de Inglês quando não tinha
sequer completado 18 anos.
Marcus utilizava seus conhecimentos
do teatro para exercer sua função
de contador de histórias na Escola
Cidade Jardim/PlayPen, onde seus
filhos Ian e Cloé estudam.
Atualmente faz parte da equipe de
gestores da Escola.
Marcus Machado Perrenoud was
born in the city of São Paulo, on
November 5th, 1971. He spent a part
of his childhood playing in the play
yard of his house, which was Escola
Cidade Jardim/PlayPen’s home as
well. In high school, he began studying
theater and fell in love with it! He
went to University State of California.
Son of a Brazilian mother and an
American father, he taught English
even before he turned 18 years old.
Marcus used his knowledge in theater
to play his role as a storyteller in the
EscolaCidade Jardim/PlayPen, where
his children Ian and Cloe study. He
currently participates in the School’s
coordination team.

José Roberto Aguilar nasceu na cidade
de São Paulo, em 11 de abril de 1941.
Desde muito novo, já participava
do movimento cultural da cidade.
Quando ainda era estudante do Dante
Alighieri, fundou, junto com o amigo
Jorge Mautner, o movimento Kaos.
Em 1963, participou de sua primeira
Bienal de Artes de São Paulo. Teve
um movimentado ateliê na Rua Frei
Caneca, na década de 1960. Na época
da Ditadura, morou no exterior,
entre idas e vindas ao Brasil. Fez
diversas exposições e performances
ao longo de sua carreira, marcada por
criações sempre multidisciplinares e
pós-modernas. Também foi diretor
da Casa das Rosas e um dos artistas
homenageados pela Bienal de Artes
da Escola Cidade Jardim/PlayPen.
Jose Roberto Aguilar was born the
city of São Paulo, on April 11th, 1941.
From a very young age, he already
participated in the cultural movement
in the city. While still a student at Dante
Alighieri, José Roberto and his friend
Jorge Mautner, founded the “Kaos”
movement. In 1963, he participated in
his first São Paulo’s Art Biennial. In the
60’s, he owned a busy Art studio at Frei
Caneca Street., in São Paulo. During the
military regime, he lived abroad and
frequently came to Brazil. Throughout
his career, he has had several Art
exhibitions and performances, always
marked by multidisciplinary and
postmodern creations. He was the
director of “Casa das Rosas” and one
of the featured artists at Escola Cidade
Jardim/PlayPen Arts Biennial.
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Soraya Popolili nasceu na cidade de
São Paulo, em 23 de junho de 1986.
Adorava brincar de escolinha com
suas bonecas. Entre suas lembranças
do período escolar, Soraya enfatiza
a Festa Junina, que era o seu evento
preferido. Estudou na mesma
escola em que mais tarde, depois de
formada em Pedagogia, trabalhou
por muitos anos. Antes de entrar
na Escola Cidade Jardim/PlayPen,
montou uma ONG que cuidava de
crianças carentes – chegou a atender
mais de cem crianças. Sempre gostou
muito de artes. Ao entrar na Escola
Cidade Jardim/PlayPen, o que mais a
encantou foi a Bienal.
Soraya Popolili was born in the city
of São Paulo, on June 23rd, 1986. She
loved playing school with her dolls.
Among her school memories, Soraya
emphasizes the “Festa Junina”, her
favorite event. She attended the same
school in which, after graduating in
Education, she worked for many years.
Before entering Escola Cidade Jardim/
PlayPen, she set up an NGO that took
care of needy children - at one point, it
cared for one hundred children. She has
always liked Arts. Upon entering Escola
Cidade Jardim/PlayPen what delighted
her most was the Arts Biennial.
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A sketch about bilingual education

The Pillar of support

Um croqui sobre educação bilíngue
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Ao longo desta publicação, diversas vozes
contaram os 30 anos da Escola Cidade Jardim/
PlayPen. Para complementar esta história, este
caderno à parte versa sobre educação bilíngue,
alicerce sobre o qual a escola foi construída.
De forma bastante abrangente, traz definição,
histórico, caracterização de alguns de seus
modelos e os principais benefícios da instrução
feita por meio de duas línguas.

Throughout this publication, several
voices told the story of the 30 years of
Escola Cidade Jardim/PlayPen. In order
to complement this history, this side
book is about bilingual education and
the foundation upon which the school
was built. In a very comprehensive
way, it brings definition and history,
featuring some of its models and the
main benefits of teaching by means of
two languages.

Exageradamente atual
Aprender duas línguas ao mesmo
tempo desenvolve inteligências
que deixam você capaz de ver o
mundo por outro prisma. Acho
que, como cidadão, você perde se
está numa viagem internacional
e não fala o inglês. Você não vai
na mesma viagem, não. A Marcia
Plessmann até fica brava comigo
quando eu falo: “Olha, quem não
fala inglês está um pouco surdo!”
E ela diz: “Também não exagera!”
E não precisa ser necessariamente
inglês! Eu recebi um aluno, Joshua,
que veio do Líbano. O pai falava
francês e libanês com ele e a mãe,
italiano. Chegou com quatro anos.
Seis meses depois, ele falava um
inglês lindo! E também português.
Então, acho que uma segunda
língua facilita para uma terceira.
Hoje, se eu tivesse mais um filho, o
colocaria numa escola no mínimo
trilíngue.
Guida Machado, fundadora e
instituidora da Escola Cidade Jardim/
PlayPen, que abriu suas portas no
início de 1981.

Falar uma língua é
enxergar um mundo
Mais do que um conjunto de normas, regras e estruturas, a língua é
um complexo sistema de produção de significados. É também uma das
mais poderosas formas de socialização de cultura e de conhecimento.
Pode-se afirmar que, ao adquirir uma língua, a criança adquire uma
visão de mundo. Assim, aplicando essa noção teórica às escolas, um
dos primeiros ambientes de socialização na vida de um ser humano,
pode-se concluir que ali, onde experiências sucessivas e cumulativas
são sempre mediadas pela linguagem, a criança desenvolve grande
parte da elaboração de expectativas e hipóteses acerca das pessoas, dos
conteúdos, dos ambientes, do mundo. Guiada pelos professores, ela
evolui no uso da linguagem como ferramenta para o conhecimento.
Indo além, se adquirir uma língua é adquirir uma visão de mundo,
adquirir uma segunda língua é amplificar essa visão. É obter mais
ferramentas para acessar outras formas de pensamento, interpretação,
reflexão e expressão.

Colocando ordem na
Babilônia
Quando confrontamos o papel da educação na aquisição e apropriação
da língua com o fato de que a quantidade de línguas no globo é 30 vezes
maior do que o número de países, entendemos o tamanho do desafio
das escolas em torno do mundo. Como atuar para garantir que as línguas
permaneçam, preservando a cultura, a história e os saberes inerentes a
cada uma delas? Há muito sendo feito e ainda um longo caminho a trilhar.
No Brasil, recentemente houve uma mudança de legislação nesse
sentido, obrigando o poder público a oferecer escolas bilíngues para
grupos de brasileiros cuja língua nativa não é o português. Assim,
hoje temos um incipiente e crescente contexto de ensino bilíngue no
Brasil, composto por escolas bilíngues indígenas, escolas que ensinam
também na língua brasileira de sinais (Libras, português para surdos),
escolas de fronteira nos países do Mercosul. Além dessas, há as escolas
internacionais e escolas bilíngues denominadas de prestígio – os dois
tipos criados para atender, inicialmente, famílias de imigrantes que se
fixaram perene ou temporariamente no Brasil e, mais recentemente,
para atender famílias brasileiras que desejam oferecer uma formação
de alto nível para seus filhos. Voltadas para a classe alta, média alta e,
ultimamente, também para a classe média, as escolas internacionais e as
bilíngues de prestígio atendem uma demanda visivelmente intensificada
nas últimas décadas, por conta da evolução tecnológica e da globalização,
que provocaram maior permeabilidade entre pessoas, economias e
culturas. Vale frisar que, ao desafio das escolas, citado anteriormente por
conta da multiplicidade de línguas existentes no mundo, soma-se esse:
acompanhar os novos tempos, suas inovações e interações.
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Extremely current
Learning two languages at the same
time develops intelligences that
enable you to see the world under a
different light. I think that as a citizen,
you miss out if you’re on a trip abroad
and you don’t speak English. It’s not
the same trip. Marcia Plessmann
gets mad at me when I say: “Look,
people who don’t speak English are a
little deaf!” And she says: “You don’t
have to exaggerate!” And it doesn’t
necessarily have to be English either!
I had a Lebanese student named
Joshua. The father spoke French and
Lebanese with him and the mother
spoke Italian. He came when he was
four. Six months later he was speaking
English beautifully! And Portuguese
too. So I think that a second language
makes learning a third one easier. If
I had one more child nowadays, I’d
enroll him in a school that’s at least
trilingual.
Guida Machado, founder of Escola Cidade
Jardim/PlayPen, which opened its doors in
the beginning of 1981.
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To speak a language is to see
the world
More than a set of norms, rules and structures, language is a complex symbol
production system. It’s also one of the most powerful means of culture
socialization and knowledge. You could argue that once a child learns a
language he acquires a certain view of the world. So when applying this theoric
notion to schools, one of the first socialization environments in a person’s life,
you can imply that it’s a place where successive and cumulative experiences
are always measured through language; it’s where a child develops a great part
of the formulation of expectations and hypotheses, about people, content, the
environment and the world. Guided by the teachers, the child evolves in his
use of language as a knowledge-acquiring tool.
Further along, if learning a language means acquiring a view of the world,
learning a second language, means exapanding that view. It means more tools
to access other forms of thinking, interpretation, reflection and expression.

Putting Babylon in order
When we confront education’s role in the acquisition and appropriation of
language with the fact that the number of languages around the world is
30 times greater than the number of countries, we see how big a challenge
schools around the world face. How should we act in order to ensure that
languages are preserved with the culture, history and knowledge inherent to
each one of them? A lot has been done, but there’s a long road ahead.
There has been a change in legislation in Brazil recently; making the
government responsible for providing bilingual education for groups of
Brazilians whose native language isn’t Portuguese. So today we have an
incipient and growing, bilingual education context in Brazil, that includes
indigenous bilingual schools, schools that also teach Brazilian sign language
(Libras, Portuguese language for the hearing impaired) and schools in towns
near the borders with our neighbouring Mercosul countries. Besides those,
there are the prestigious international and bilingual schools – both of which
were created to initially tend to the family of immigrants who moved to Brazil
temporarily or permanently, and more recently, to tend to Brazilian families
who wish to provide their children a high level education. Catering to upper
class families, and lately also to middle class, the prestigious international and
bilingual schools tend to a noticeably intensified demand in the last decades,
in part due to technological evoltuion and globalization, which promoted
more interaction between people, economies and cultures. It’s important
to note that, added to the challenge mentioned earlier brought on by the
multitude of languages, there’s this: keeping up with the times, its innovations
and interactions.
Within this context, bilingual education began to proliferate, especially
in institutions that offer English as a second language. As the dominant
language in the international landscape, English is becoming more and more
each day, a Lingua Franca – two thirds of all its speakers are “non-natives”. Due
to this internationalization phenomenon, proficiency in English has turned
into cultural capital, going beyond the natural benefit of learning a second
language, which is access to a broader scope of knowledge, historically built by
mankind.

Mais uma forma de
expressão
Quando o meu filho entrou na Escola
Cidade Jardim/PlayPen, eu tinha
dúvida de que o inglês ia limitar a
expressividade dele. Eu pensava
assim: “Mas ele não vai cantar
cantigas de roda brasileiras? Vai
ficar com uma expressão limitada.”
Conversando com uma das minhas
professoras da Unicamp, ela falou:
“Imagina! Ele saber o inglês é mais
uma forma de expressão.” E de fato
é. É impressionante ver as crianças
agora no quinto ano expressando-se
fluentemente em duas línguas. Para
mim, é muito diferente trabalhar numa
escola monolíngue e numa bilíngue.
Você tem que ter um compromisso
não só com o currículo de Português.
Na Escola Cidade Jardim/PlayPen, eu
tenho um compromisso com o que as
crianças vão aprender na escola
Gabriela Salles Argolo Costa, pedagoga,
entrou na escola em 2004 como
assistente de coordenação. Em 2006,
tornou-se coordenadora pedagógica do
Fundamental I. Desde que ingressou, é
responsável pela organização das bienais.

Piloto automático
Para mim, falar inglês, conversar com
outras pessoas é uma coisa normal. para
o meu pai é um sacrifício conseguir
se comunicar fora do país. Tenho uma
tranquilidade muito forte com o inglês
que a Escola Cidade Jardim/PlayPen me
deu. Eu sei o que eu estou fazendo.
Felipe Amiky Maluf foi aluno da escola
desde a Preschool até o último ano do
Ensino Fundamental. Entrou em 1994.

Troca-troca
Às vezes você pega uma coisa
engraçada, uma prova de Português
onde eles escrevem uma frase
praticamente em inglês. As palavras
são em português, mas as construções
são absolutamente em inglês. Ou
então um que vai escrever sobre um
fazendeiro e põe assim: “O pai do
menino era farmeiro”! Mas a gente está
acostumada e sabe que é assim. Então,
a gente dá risada com isso.
Maria Laura Florence Mori, pedagoga.
Em 1994, exerceu o cargo de diretora do
Fundamental I. Desde 1995 é professora de
Português do Fundamental I e II.

Nesse contexto, a educação bilíngue passou a se proliferar,
principalmente as instituições que oferecem o inglês como segunda
língua. Idioma dominante no cenário mundial, cada vez mais o inglês
está se tornando uma língua franca – do total de seus falantes, dois terços
são “não nativos”. Por conta desse fenômeno de internacionalização, a
proficiência na língua inglesa sedimentou-se como um capital cultural,
extrapolando inclusive o benefício natural da aquisição de uma segunda
língua, que é o acesso a uma maior amplitude de conhecimentos
historicamente construídos pela humanidade.

Educação bilíngue, breve
definição
Segundo os autores Harmers e Blanc (2000: 189), educação bilíngue
é “qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento
e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada
e ministrada em duas línguas”. Deve-se destacar, no entanto, que
na educação bilíngue os idiomas não são somente objetos de estudo,
mas meios de instrução para outras áreas do currículo escolar, como
Matemática, Ciências ou Artes. A educação bilíngue deve habilitar
o aluno a refletir nas duas línguas, bem como a transitar com muita
desenvoltura entre a língua materna e a segunda língua, e vice-versa.
Programas escolares que ensinam uma segunda língua somente
como matéria, mesmo que em carga horária ampliada, não podem ser
considerados bilíngues.
Educadores e estudiosos afirmam que a melhor fase para a
aquisição da segunda língua é a primeira infância, quando acontece o
desenvolvimento cognitivo e ainda não há resistência nem ansiedade,
própria do adulto nesse contexto de aprendizado. Quando associada
a práticas pedagógicas adequadas, a aquisição da segunda língua
potencializa a capacidade de análise, compreensão de conceitos e
dedução de regras, justamente porque oferece ao aluno uma percepção
múltipla de valores linguísticos e culturais. O aprendizado nessa faixa
etária também facilita a condução do processo de educação bilíngue nas
etapas mais avançadas da escolarização.
Vale ressaltar que a alternância de códigos (code-switching), que
consiste em usar trechos de dois sistemas gramaticais diferentes em um
mesmo discurso, é muito comum entre crianças que recebem educação
bilíngue. Esse comportamento, que até a década de 70 era considerado
desviante pelos estudiosos e que até hoje causa profundas dúvidas nos
pais de estudantes de instituições bilíngues, é cada vez mais entendido
como padrão. Hoje, para teóricos como Poplack e Gardner-Chloros, a
separação absoluta dos sistemas é que é considerada exceção. À luz do
pensamento deles, a pesquisadora Selma de Assis Moura afirma que “a
alternância de línguas tem uma gramática própria, e deve ser considerada
como um amplo espectro de fenômenos interlinguísticos”. A separação
das línguas em horários distintos e com professores diferentes tem sido
uma das estratégias para minimizar de forma natural essas ocorrências,
que normalmente vão sumindo com o tempo.
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Another form of
expression
When my son first went to Escola
Cidade Jardim/PlayPen, I had a
question if English would limit
his expressiveness. I used to think
“But he won’t sing the Brazilian
circle-time “cantigas”? He’ll have
limited expression.” Talking with
one of my Unicamp professors,
she said: “No way! Him Kknowing
English is one more form ofs
expression for him.” And in fact, it
is. It’s amazing to see the kids now
in Grade Five speaking fluently in
both languages. To me, working
in a single language school is
very different from working in a
bilingual school. You’re committed
not only to the Portuguese
curriculum. At PlayPen, I’m
committed to what the children
will learn in school
Gabriela Salles Argolo Costa,
pedagogue, joined the school in 2004 as
Coordinating Assistant. In 2006, became
Head of Elementary school. She has been
responsible for the Biennials since joining
the school.

Autopilot
For me, talking to people in
English, is normal. It’s very difficult
for my father to communicate
outside of the country. Escola
Cidade Jardim/PlayPen has made
me completely at ease with
English. I know what I’m doing.
Felipe Amiky Maluf was a student from
Preschool until the last year of Midde
School. He started in 1994.

Changing and Swapping
Sometimes you come across
something funny, like a Portuguese
test where they practically write
a whole sentence in English. The
words are in Portuguese, but the
construction pure English. Or
someone that’s writing about a
farmer and he’ll say: “O pai do
menino era farmeiro”! But we’re
used to it, and we know it’s that
way. So we laugh about it.
Maria Laura Florence Mori, pedagogue.
In 1994, was Head of Elementary School.
From 1995 onwards she has worked as
Portuguese teacher in the Elementary
and Middle schools.
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Bilingual education, a brief
definition
According to authors Hamers and Blanc (2000: 189) bilingual education is “any
educational system where, at a given point and time, classes are planned and
taught in two languages simultaneously or consecutively.” It must be pointed
out that in bilingual education, languages are not only the object of study, but
also means of learning other subjects of the school curriculum such as Math,
Science or Art. A bilingual education should enable the student to think in
both languages, as well as move with great ease between his first and second
languages and vice-versa. Programs that teach a second language as a subject
can’t be considered bilingual.
Educators and researchers agree that the best stage for learning a second
language is during childhood, when cognitive development occurs and
there’s still none of the resistence and anxiety typical of adults in this context
of learning. When in conjunction with adequate pedagogical practices, the
acquisition of a second language increases the ability to analyze, comprehend
concepts and derive rules; in particular because it offers the student, multiple
perception of liguistic and cultural values. Learning in this age group also
makes the bilingual education process easier at a later stage.
It’s important to note that code switching, which consists in using
two grammatical systems in the same discourse, is very common among
children who receive a bilingual education. This behavior, which until the 70’s
was considered deviant by researchers, and to this day instills deep doubt
in parents of bilingual students, is increasingly being accepted as normal.
Nowadays, scholars like Poplack and Gardner-Chloros, consider the total
separation of systems, an exception. In light of their studies, researcher Selma
de Assis Moura states that “the switching of languages has its own grammar,
and should be considered a broad spectrum of interlinguistic phenomena”.
The separation of languages in specific time periods and with different
teachers has been one of the strategies used to naturally minimize these
occurrences, which normally disappear with time.

Bilingual education models
There are various bilingual education programs, with very different guildelines
and ideological purposes regarding cultural and linguistc diversity; because
among other things, they focus on different populational groups. Because of
this vast heterogeneity, the definition and effectiveness of bilingual education
is controversial. To help clear it up a bit, the researcher Hornberger divided
types and models of bilingualism, listed here in a very generic form.
There’s the transitional method, which is aimed so that over a period
of time, a small group of minority students, make the transition from their
native language to the language of the place they’re currently at; there’s the
maintenence model, which is aimed at a small group of minority students
learning a second language, so that they advance in their academic studies;
however, without loosing their native language. In these two models, the
students’ second language is the predominant language in the country they’re at
– and until they reach a certain level in this second language, they’re segregated
from the majority of the group. Lastly, there’s the enrichment model, which
presumes the development of a second language for all of the school’s students,
regardless if they speak the country’s official language, or not.

Transferência de saberes
A partir do momento em que o
aluno desenvolve a língua inglesa,
ele está desenvolvendo a língua
portuguesa também. A gente
percebe claramente que uma
criança que lê e escreve bem
em português lê e escreve bem
em inglês. Essa transferência de
experiências é fantástica!
Celia Tilkian, historiadora, foi diretora
do currículo de Português de 2004 a
2010.

Modelos de educação
bilíngue
Existem variados programas de educação bilíngue, com orientações
e propósitos ideológicos bastante diferentes acerca de diversidade
cultural e linguística, inclusive por focarem grupos populacionais
variados. Até por essa vasta heterogeneidade, a definição e a
efetividade da educação bilíngue é um assunto polêmico. Para clarear
um pouco, a estudiosa Hornberger fez uma divisão de modelos e tipos
de bilinguismo, reproduzidos aqui de forma bastante genérica.
Há o modelo transicional, que visa que um grupo minoritário de
estudantes faça, durante um período, a transição de sua língua nativa
para a língua do país onde está; há o modelo de manutenção, que visa
que um grupo minoritário de estudantes aprenda a segunda língua para
avançar nos estudos acadêmicos sem, porém, perder sua língua nativa.
Nesses dois modelos, a segunda língua dos estudantes minoritários é
a língua predominante no país em que estão – e, até que atinjam certo
nível de desenvolvimento nessa segunda língua, são segregados do
grupo majoritário. Há, por fim, o modelo de enriquecimento, que
pressupõe o desenvolvimento de uma segunda língua para todos os
estudantes da escola, tanto os que falam a língua oficial do país como
aqueles que não falam.
Em cada modelo de bilinguismo, a língua representa papéis
diferentes: no transicional, a língua consiste num problema a que se
visa superar; no de manutenção, consiste num direito, que consiste
num meio para se ter acesso a uma educação de qualidade; no de
enriquecimento, a língua consiste num recurso que visa ampliar
a formação dos indivíduos e fomentar o pluralismo cultural na
sociedade.

Receita do sucesso
Segundo a autora Lindholm, para o sucesso de um programa de duas línguas, é necessário:
de quatro a seis anos para os estudantes desenvolverem proficiência nas duas línguas;
que o programa foque no sucesso do aprendizado acadêmico (de conteúdo);
que haja muito estímulo para que o estudante possa exercitar a compreensão e a expressão em ambas as línguas;
separar as linguagens para a instrução;
que a segunda língua seja usada no mínimo 50% do tempo; para os primeiros anos, deve ser de 90% a 100%
do tempo;
que o programa favoreça um ambiente de bilinguismo aditivo, em que uma língua não suprima a outra;
um ambiente estimulante e positivo na escola;
que 50% dos estudantes tenham background em cada uma das línguas; mas, se isso não for possível, é
importante haver uma quantidade considerável de estudantes com background na língua nativa e outra parte
com background na segunda língua;
que os estudantes interajam entre si no seu processo de aprendizado, com atividades facilitadas pelo professor;
que o corpo docente tenha alto nível de instrução – isso é fundamental;
que haja colaboração entre casa e escola – o que também é imprescindível.
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Recipe for success
According to author Lindholm, in order make a successful two language program, it is necessary:
For the students, between four and six years, to develop proficiency in both languages;
That the program focus on the success of academic learning (of content);
That the student is stimulated to exercise his comprehension and expression in both languages;
That languages are separated in teaching;
That the second language is used at least 50% of the time; during the first years, it should be between 90% and 100% of the time;
For the program to favor an additive bilingual environment, where one language doesn’t suppress the other;
A stimulating and positive environment at school;
That 50% of the students have a background in each of the languages; but if that’s not possible, it’s important to have a
significant number of students with a background in the native language and another part with background in the second
language;
That the students interact among themselves during their learning process, with activities facilitated by the teacher;
For the faculty to have a high level of education – that’s essential;
That there is collaboration between home and school – that is also essential.

Transfer of knowledge
From the moment the student starts
to develop the English language, he’s
also developing Portuguese. We clearly
observe that a student who reads and
writes well in Portuguese, also reads
and writes well in English. This transfer
of experiences is fantastic!
Celia Tilkian, historian, Head of Portuguese
Curriculum from 2004 to 2010.

School was French
My family speaks English. And school
for me was French. You just don’t
think about it. You just think that
your parents take you there, they
drop you off, you do that, and, then,
you go home. I remember doing lots
of shared activities, where we had to
talk a lot. I remember always having
to say why we liked and what we
were doing. So I was immersed. An
immersion program which are the
bilingual schools in Canada. I was in
one of the first groups for immersion.
And when it started on Canada, it
was experimental, then. So, all of my
instruction was in French.
You have to remember the climate in
Canada. At that stage, the bilingual
program was a society program, more
than anything else. Because we had
those two sides to Canada. And there
was a movement to bring it together,
and then learn from one another.
Lyle Gordon French, psychologist, Head of
English Curriculum from 2004 to 2010.
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Language has a different role in each model of bilingualism: in the
transitional model, language is a problem to be overcome; in the maintenence
model, it’s the right to the means that give access to a quality education; in the
enrichment model, language is a resource aimed at broadening the shaping
and training of individuals and fostering cultural pluralism in society.
Both the transitional model, more common in the United States, and
the maintenence model are geared towards a group of students classified
as limited English proficient (LEP). According to researcher Rebecca D.
Freeman, LEP is by itself, subject to criticism, since it classifies this group of
students according to what they’re lacking. However, the transitional model
is characterized by subtractive bilingualism, where the native language is only
used until the student has acquired enough skills in the second language,
while maintenance and enrichment models are characterized by additive
bilingualism, where both languages are valued in the school environment,
where knowledge acquired in the native language, becomes a foundation so
that learning can occur in the second language. Therefore, what has been
taught in the first language doesn’t need to be taught again, because the
knowledge acquired is naturally transferred to the second language. In this
case, the second language can be used for teaching correlated concepts, giving
continuity to what was taught using the first language.
However, to be able to evaluate the performance of a bilingual program, it is
also necessary to consider how the program interacts with various contexts, such
as the society where it’s inserted, the local community, the school and class.

Immersion, from Canada to
the world
The enrichment model, which it is the fastest growing in Canada and in the
US, encompasses immersion, where the students receive in childhood 100%
– or close to it – of instruction in the second language. During this period,
immersion classes try to recreate for the second language, the same process
that occurs during our first contacts with language and the learning of the
mother tongue, which happens affectionately, playfully and unconsciously for
the child.

School was French
Minha família falava inglês. E
escola para mim era francês. Você
nem pensa no assunto. Você só
pensa que sua família leva você
até a escola, deixa lá, você faz o
que tem que fazer e depois vai
para casa. Eu me lembro de fazer
muitas atividades compartilhadas,
em que tínhamos que falar muito.
Lembro de sempre ter que dizer o
que estávamos fazendo e por que
gostávamos. Eu estava imerso. Um
programa de imersão como são
as escolas bilíngues no Canadá. Eu
estava em um dos primeiros grupos
de imersão. E, quando começou
no Canadá, ele era experimental.
Então toda minha instrução foi
em francês. E você não pode se
esquecer do clima no Canadá.
Naquele período, o programa
bilíngue era, mais que tudo, um
programa da sociedade. Pois
tínhamos dois lados do Canadá; e
havia um movimento para os unir e
aprender um com o outro.

Tanto o modelo transicional, o mais comum nos Estados Unidos,
como o de manutenção são voltados a um grupo de estudantes
classificados como limited English proficient (LEP). Segundo a
pesquisadora Rebecca D. Freeman, por si só a denominação LEP
é passível de crítica, já que classifica esse grupo de estudantes sob
uma perspectiva do que falta a eles. No entanto, enquanto o modelo
transicional se caracteriza pelo bilinguismo subtrativo, em que a
língua nativa só é utilizada até que o estudante adquira conhecimento
suficiente na segunda língua, os modelos de manutenção e de
enriquecimento se caracterizam pelo bilinguismo aditivo, no qual
as duas línguas são valorizadas no ambiente escolar, de forma que o
conhecimento adquirido na língua nativa seja uma base para que o
aprendizado possa acontecer na segunda língua. Assim, o que já foi
aprendido na primeira língua não precisa ser novamente ensinado,
pois há uma transferência natural desse conhecimento para a segunda
língua. Já na segunda língua, pode-se ensinar conceitos correlatos, dar
continuidade ao aprendizado que aconteceu na primeira.
Para poder avaliar o funcionamento de um programa bilíngue, no
entanto, também é necessário que se leve em conta como o programa
interage com variados contextos, como a sociedade em que está
inserido, a comunidade local, a escola e a classe.

Lyle Gordon French, psicólogo, diretor
do currículo de Inglês de 2004 a 2010.

Sete benefícios do bilinguismo
Como já se citou anteriormente, os benefícios da aquisição de uma segunda língua, sobretudo desde a
primeira infância, são inúmeros. Segue aqui uma compilação, feita a partir da literatura sobre o assunto, dos
principais ganhos da criança que recebe uma educação bilíngue:
O conhecimento de uma língua estrangeira contribui para o entendimento da própria língua, além de
ampliar a visão de mundo e a compreensão de diferentes culturas.
Maior flexibilidade no modo de pensar, uma vez que é exposta a diferentes formas de processamento de
informações.
Desenvolvimento de um processo de interação no uso dos idiomas de modo que eles se transformem em
ferramentas ativas para o reconhecimento e o aprendizado.
Acesso a diversas formas de construção de discurso, desenvolvimento da oralidade e da fluência.
Contribuição para o estímulo variado às sinapses cerebrais, essencial ao desenvolvimento infantil.
Ainda que a criança não entenda palavras e músicas, a simples audição desenvolverá, em diversas regiões
do cérebro, os canais neuronais apropriados à aquisição posterior da língua.
Pensamento relativista e mais sofisticado desenvolvido pelo estímulo a pensar nos dois idiomas – a lógica
que se aplica a uma língua nem sempre diz respeito à outra.
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Seven benefits of bilingualism
As stated before, there are many benefits in acquiring a second language, especially starting in the childhoodinfancy stage.
The followig compilation is made up from literature on the subject, stating the main benefits a child who recives a bilingual
education gets:
Learning a foreign language contibutes to the better understanding of one’s own native language, besides expanding the
view of the world and comprehension of different cultures.
More flexibility in ways of thinking, once one’s been exposed to different forms of processing information.
Development of an interaction process in the use of languages in a way that they become active tools for recognition and
learning.
Access to various forms of building a discourse, development of oral abilities and fluency.
Contribution to varied stimulation of brain synapses, essential for child development
Even if the child doesn’t understand words and music, simply listening will develop the appropriate neural channels for
acquisition of the language later on.
Relativist and more sophisticated thinking developed by stimulating thought processes in two languages – the logic that
applies to one language, doesn’t necessarily apply to the other.

Brazilian model
Most people forget what a
bilingual school means. If we look
the Brazilian model, the model
is Escola Cidade Jardim/PlayPen,
because it’s 30 years old. And
Guida based her model on the
immersion techniques of Canada.
So, what you do is: you have to
have contents. That’s the main
difference between a bilingual
school and a school who has just
English every day. Many of the
schools now are putting English
every day, or four days a week. It’s
not the case. You have to have
content. Why? Because students
need to be able to have academic
language.

Immersion programs originated in 1965, with educational experiments
carried out in the community of St. Lambert in Montreal. After that, the
initiative spread out throughout Canada and other countries, with the
appropriate specificities of each context. According to researchers Harmers
e Blanc (2000), immersion happens when a group of students receive all or
part of the school education through a second language. In these programs,
the child’s native language is introduced in the school context gradually, until
it becomes a second means of instruction. Generally in Brazil, the workload
of the students’ tonguemother tongue is increased in Elementary School, to
be in accordance with Brazilian Education legislation and at the same time,
maintain exposure in both languages.
After a brief outlook on a broad and controversial subject, one thought
reaffirms the certainty to carry on with the propagation of bilingualism,
heritage that with time is becoming more and more precious all over the
world. In a few words, Claire Kramsch summarizes the significance of
acquiring a language; and in even fewer words, Tatiana Belink reveals us how
open children are to to having this experience:

Lyle Gordon French

“Learning a language is also discovering the
cultural values of the society that speaks it.
Learning can become a process of approaching
other ways of life and thought and at the same
time, a way of recognition and appreciation of
one’s own forms.”
Claire Kramsch

“Children don’t learn a language. They absorb it
and inspire it.”
Tatiana Belink
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O modelo brasileiro
A maior parte das pessoas se
esquece do que significa uma
escola bilíngue. Se olharmos para
o modelo brasileiro, o modelo é
a Escola Cidade Jardim/PlayPen,
porque ela tem 30 anos. E a Guida
baseou seu modelo em técnicas
de imersão canadenses. Então,
você precisa ter conteúdo. Essa é a
maior diferença entre uma escola
bilíngue e uma escola que apenas
ensina inglês todos os dias. Muitas
escolas estão agora oferecendo
inglês todos os dias, ou quatro
vezes por semana. Não é o caso.
Você precisa ter conteúdo. Por
quê? Porque os alunos precisam
conseguir ter uma linguagem
acadêmica.
Lyle Gordon French

Imersão, do Canadá para
o mundo
O modelo de enriquecimento, o que mais cresce no Canadá e nos EUA,
engloba os programas de imersão, em que os estudantes recebem, na
primeira infância, 100% – ou perto disso – da instrução na segunda
língua. Nesse período, as classes de imersão procuram recriar, para
a segunda língua, o mesmo processo dos primeiros contatos do ser
humano com a língua e a aprendizagem da língua materna, que ocorre
de forma afetiva e lúdica, sem que a criança tenha consciência.
A origem dos programas de imersão acontece em 1965, com as
experiências educacionais realizadas na comunidade de St. Lambert,
em Montreal. Depois, a iniciativa se espalhou pelo Canadá e por outros
países, com as devidas especificidades de cada contexto. Segundo
os pesquisadores Harmers e Blanc (2000), imersão significa que um
grupo de crianças recebe toda ou parte da instrução escolar através
de uma segunda língua. Nesses programas, a língua nativa da criança
é introduzida no contexto escolar gradativamente até tornar-se um
segundo meio de instrução. Em geral, no Brasil, a carga horária da
língua materna dos estudantes é ampliada no Ensino Fundamental,
para contemplar as exigências da legislação educacional brasileira e, ao
mesmo tempo, manter a exposição às duas línguas.
Após o breve panorama acerca de um vasto e polêmico tema, um
pensamento reafirma a certeza de seguir adiante com a difusão do
bilinguismo, patrimônio que se torna cada vez mais precioso pelos
quatro cantos do mundo. Em poucas palavras, Claire Kramsch sintetiza
o significado de adquirir uma língua. E, em menos palavras ainda,
Tatiana Belink nos revela quão abertas todas as crianças são para viver
essa experiência:

“Aprender uma língua é também descobrir os valores
culturais da sociedade que a fala. A aprendizagem pode
converter-se em um processo de aproximação a outras
formas de vida e pensamento, ao mesmo tempo que de
reconhecimento e valorização das suas próprias formas.”
Claire Kramsch

“Criança não aprende uma língua. Absorve, inspira.”
Tatiana Belink
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