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CAPÍTULO 01

QUEM SOMOS

01.
Diferentes
formas de
ensinar, para
diferentes formas
de pensar.

O Colégio Winnicott, fundado em 1996, é uma

como o emocional e o relacional, olhando

instituição de ensino que tem como objetivo

para cada aluno em sua complexidade.

maior atender alunos que apresentam um
ritmo diferente na aprendizagem. É um

Para isso conta-se com turmas pequenas, que

colégio regular (regulamentado pelo MEC),

proporcionam melhor acolhimento e um

porém, especializado em receber aqueles

atendimento personalizado. As classes

alunos que, por diversos fatores (sejam de

obedecem a critérios de agrupamento, como a

ordem cognitiva, emocional ou neurológica),

faixa etária e o desenvolvimento cognitivo e

demandam um olhar individualizado.

social, de modo a permitir ao aprendiz, junto
a seus pares e colegas, alcançar o sucesso na

Busca-se: Diferentes formas de ensinar, para

tarefa da aprendizagem e corresponder ao

diferentes formas de pensar.

esperado para sua etapa de escolarização. Há
também orientação profissional no Ensino

A proposta é a de desenvolver o potencial de

Médio, com vistas a inserção no mercado de

cada estudante, oferecendo atividades que o

trabalho.

levem a ampliar tanto o repertório acadêmico,
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CAPÍTULO 02

UM POUCO DA
HISTÓRIA

02.
Desafios,
aprendizados,
conquistas e
evolução

A fundação do Colégio Winnicott foi resultado

Além disso, o trabalho formativo com toda a

de muita parceria e união. A família Polity foi a

equipe docente foi intenso desde o começo

responsável por estruturar toda a logística e

para aprimorar os estudos sobre as questões

burocracias para que o Colégio tivesse uma

da aprendizagem, com reuniões semanais que

estrutura adequada e toda a documentação

visavam refletir sobre os desafios do ensino e

necessária.

habilidades sócio-emocionais.

Em poucos meses, nasceu o Colégio Winnicott,

Com o passar dos anos, o Colégio foi

recebendo sua regulamentação em fevereiro

crescendo e cada vez mais se aprofundando

de 1997 e iniciando seu primeiro ano letivo

nos estudos sobre neurociência,

com 50 alunos matriculados.

psicopedagogia, aprendizagem mediada,
psicomotricidade, mindfulness, terapia

Pensando em aprendizagens significativas, foi

familiar, terapia cognitivo comportamental,

decidido que as turmas seriam pequenas, o

entre outros. As especializações dos

que permitiria o atendimento mais

profissionais que aqui atuam são parte

personalizado e o acolhimento ao ritmo de

essencial do Colégio e constroem sua

cada um.

identidade.
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Nos primeiros anos de funcionamento, o

Acredita-se em uma educação integral,

Colégio contou com a colaboração de Andreia

ouvindo nossa comunidade e re-planejando

Polity Balestrero e Suzanne Polity Cavinatto,

sempre que necessário para acolher as novas

filhas de Elizabeth Polity, fundadora e diretora

demandas e formas de aprender. Isso permeia

desde então. Duas psicólogas experientes que

o trabalho desde o início e nos mantém em

muito contribuíram para que os ideais do

movimento, investindo em descobrir e

Colégio fossem atingidos. Mostrando também

valorizar o potencial de cada aluno.

o quanto se acredita na força de uma empresa
familiar.

Em 2008, Lucila Polity Moss, também filha de
Elizabeth, entrou na equipe para compor a
área administrativa, organizando e buscando
novas soluções para o bom funcionamento do
Colégio. Aos poucos, Lucila foi se encantando
com o mundo educacional e se especializando
em pedagogia, psicopedagogia, terapia
familiar e terapia cognitivo comportamental.
Atualmente, Lucila é responsável também por
coordenar e orientar os docentes, trabalhando
sempre em muita parceria com toda a equipe.

Até hoje, o Colégio segue com os princípios e
valores iniciais, ressaltando a identidade e
individualidade de cada aluno, porém sempre
atento aos novos conhecimentos e tecnologias.

''

Laerte Scanavaca, aprovado no curso de
Artes Visuais, Faculdade Belas Artes

Todos nascem com tendências hereditárias para a maturação, mas para que elas se
concretizem é necessário que exista um ambiente facilitador satisfatório.
Donald Winnicott

''
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CAPÍTULO 03

O PROJETO
EDUCACIONAL

03
.

Pilares e
metodologia

O Colégio é dinâmico e acredita no potencial

habilidade de estar presente, com atenção ao

de cada estudante, recebendo e incluindo

que está acontecendo, enquanto está

alunos que se beneficiam de um espaço

acontecendo. Com curiosidade, bondade e

acolhedor e um olhar individualizado.

abertura. Desta maneira é possível observar a

Acredita-se que o aprender acontece nas

experiência, seja ela externa (acontecimentos,

relações.

situações) ou interna (emoções, pensamentos),
sem se perder, mantendo a clareza da mente e

Valendo-se de atuais conceitos pedagógicos e

abrindo um espaço entre o que acontece com

psicopedagógicos, o Colégio possui um projeto

cada um e como se responde a isso.

de tutoria onde profissionais especializados
acompanham os alunos que necessitem de

“Assim, diminui-se a reatividade, a

suporte ainda mais individualizado,

impulsividade e, nesse pequeno espaço antes

auxiliando-os a buscar e resgatar a autoestima

de reagir, encontra-se a liberdade para

e o prazer de aprender.

escolher uma resposta mais sábia e
compassiva”. (Daniela Degani – MindKids)

O projeto inclui na grade curricular a prática
de Mindfulness na busca de cultivar a
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Manter relações estreitas e transparentes com

Com estes propósitos, o Colégio Winnicott

cada família também constitui uma peça

pauta sua proposta pedagógica na LDB (Lei de

fundamental do nosso trabalho. E as

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e

construímos através de reuniões individuais e

entende que:

da Escola de Pais, além de encontros
periódicos com os profissionais que atendem

•O ser humano é um ser de múltiplas

os alunos.

dimensões;
•Todos aprendem em tempos e em ritmos

BASES FILOSÓFICAS QUE ORIENTAM A

diferentes;

PRÁTICA

•O desenvolvimento humano é um
processo contínuo;

É parte de nossa filosofia a mediação de

•O conhecimento deve ser construído e

conflitos educacionais, onde trazemos a visão

reconstruído, processualmente e

da Educação para a Paz. As diferenças são

continuamente;

aceitas e respeitadas, incentivando-se o uso da

•O conhecimento deve ser abordado em

comunicação não violenta. A proposta inclui

uma perspectiva de totalidade;

também o desenvolvimento da consciência

•É importante uma gestão participativa,

coletiva e de cidadania, desenvolvidos através

compartilhada e que tenha como referência a

de projetos de ações solidárias.

elaboração coletiva do Projeto PolíticoPedagógico;

O ser humano, desde o início de sua vida,

•A diversidade metodológica e a avaliação

apresenta ritmos e maneiras diferentes para

diagnóstica, processual e formativa devem

realizar qualquer aprendizagem – desde andar,

estar comprometidas com uma aprendizagem

falar, brincar ou comer com autonomia até ler

inclusiva, em que qualquer aluno, dentro da

e escrever, como apontam as contribuições das

escola, aprenda de fato.

ciências humanas. Porém, um ambiente
facilitador é imprescindível para que ele

Por tudo que já foi dito, acredita-se que, em

desenvolva todo seu potencial. Onde seu ritmo

um contexto educacional, onde esses

pessoal é respeitado e onde os professores

aspectos sejam valorizados, o aluno pode

utilizam procedimentos adequados a cada

encontrar o caminho que o leve a uma maior

caso, o estudante sente suas qualidades

participação social e progresso pessoal.

valorizadas, fortalece sua autoestima e
aumenta as possibilidades de sucesso escolar.
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CAPÍTULO 04

UM OLHAR PARA O
FUTURO

04.
Tendências e o
novo Ensino
Médio

Alinhado às tendências e demandas

A preocupação é natural, uma vez que

educacionais contemporâneas, o Colégio

atravessamos mudanças que impactam a

Winnicott firmou uma parceria com a Geekie –

comunicação, a sociedade e o mercado de

empresa que é referência em educação

trabalho e que exigem adaptações rápidas

inovadora no Brasil e no mundo. A escola

provenientes de um pensamento crítico e

passa a adotar em 2022 a primeira plataforma

uma formação integral para reconhecer e

de educação baseada em dados do Brasil: o

atuar sobre as oportunidades e os desafios do

Geekie One. É uma grande oportunidade para

cotidiano.

que estudantes fiquem cada vez mais no centro
de uma educação de excelência, repleta de

Além de oferecer um conteúdo diferenciado,

possibilidades que se abrem com a inovação.

Geekie One é uma iniciativa integrada que
também apoia o desenvolvimento de uma

A decisão do Colégio Winnicott de adotar o

aprendizagem ainda mais ativa, conectada,

Geekie One responde a uma preocupação de

personalizada e visível, pois entende que a

famílias e educadores sobre como preparar

tecnologia por si só não gera transformação

crianças e adolescentes para o mundo em

no processo de ensino e aprendizagem

constante e acelerada transformação.
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Assim, o uso da tecnologia é equilibrado com

A Educação Digital está pautada no tripé

o uso do material didático impresso, conforme

oportunidades, riscos e desafios que o mundo

a necessidade de cada grupo e faixa de

digital proporciona. A condução ocorre dentro

escolarização.

de um processo de aprendizagem significativa
que leva para a sala de aula casos reais e

NOVO ENSINO MÉDIO

próximos da vida de cada estudante. Com
metodologias ativas, abre-se espaço para

O Colégio Winnicott se antecipou à
reformulação do Ensino Médio. As alterações
do segmento vieram com as normas da BNCC.
Com o Geekie One, a escola passa a oferecer

discussões sobre fatos reais — casos que
agregam valor não apenas ao que é aprendido,
mas que impulsionam o protagonismo e a
aprendizagem colaborativa na sala de aula.

uma nova configuração do Ensino Médio para
seus estudantes a partir de 2022.

Além do conteúdo normal desta etapa, os
alunos também cursam disciplinas eletivas
como parte dos itinerários formativos. Dentre
essas formações do Geekie One estão
Empreendedorismo Social, Criatividade e
Inovação, e Educação Digital, que trabalham
temas relevantes no mercado de trabalho
atualmente.

A disciplina de Educação Digital é um dos
destaques do Geekie One, cuja finalidade é
auxiliar jovens a lidarem com as
oportunidades, os riscos e os desafios de
estarem conectados. A escola prepara os alunos
para lidarem com a complexidade da vida
digital. Habilidades como a argumentação, a
empatia, o pensamento crítico e a
autorreflexão são parte importante desse
conteúdo.
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CAPÍTULO 05

GALERIA DE FOTOS

Festa
Junina

Mostra
Cultural

Quem não adora um arraial? Como uma boa tradição cultural
brasileira, nosso arraial sempre conta com muita brincadeira, diversão,
danças e canções típicas.

Um dos eventos mais significativos do ano é a Mostra Cultural. É neste
momento que apresentamos os trabalhos realizados pelos estudantes
ao longo do ano, norteados por um tema principal. É sempre muito
gratificante ver a evolução e as aprendizagens dos alunos.
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GALERIA DE FOTOS

Festas de
Formatura

Passeios

Encerrar um ciclo é sempre uma festa! Temos muito orgulho dos
nossos formandos e ex-alunos, que concluíram uma etapa importante
de suas vidas conosco!

Muito mais do que aprender a teoria em sala de aula, acreditamos
que conhecer, na prática, o que está sendo trabalhado na escola é
essencial para uma aprendizagem integral e signficativa. Por isso,
todo ano fazemos passeios pedagógicos alinhados ao que está sendo
estudo pelos alunos. Entre estes passeios, visitamos parques, museus,
universidades, livrarias e até a bolsa de valores!
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LIVROS PUBLICADOS
PELA DIRETORIA

Autora dos Livros:
·

Ensinando a ensinar – Ed. Vetor, 2a ed., 2002

·

Psicopedagogia: um enfoque sistêmico – Ed. Vetor, 2a ed., 2003

·
Dificuldade de Aprendizagem e Família: construindo novas narrativas – Ed.
Appris, 2a ed., 2020
·

Dificuldade de ensinagem. Que história é essa...? – Ed. Vetor, 2004

·

Ainda existe a cadeira do papai? (org.) Ed. Vetor, 2004
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