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do brasil criativo
Comunicado de Núcleos RBAC. Novembro/2022.

conheçA oS núcleoS

Mato Grosso do Sul Núcleo Recife

O Núcleo MS nasceu oficialmente no segundo 
semestre de 2020, com a conexão de Ellen e Daiani, 
via o articulador nacional da RBAC, Guile. No final 
daquele ano, o Núcleo cresceu com a chegada de 
Amaury como articulador. Em 2021, foi adotada a 
ideia do clube criativo, e, durante a (re)organização, 
definimos um nome para nosso Núcleo: “Porandú”. 
Trata-se de um termo de origem Guarani (um dos 
povos originários da região sul mato grossense), que 
pode ser traduzido com “perguntar” ou “pesquisar”, 
e que, dessa forma, tem relação com a atitude 
inovadora das pessoas curiosas e criativas que 
valorizam a busca pelo novo, a pesquisa e a inovação. 
Foi em 2021, também, que Miriam ingressou como 
articuladora em nosso time. Na mesma época, Daiani 
e Amaury conseguiram oficializar o Núcleo Regional 
como um projeto de extensão da UFMS. Isso trouxe 
pontos muito positivos para nossas ações, pois, 
agora, podemos realizar ações dentro de espaços de 
formação de docentes, além de emitir certificados.  
Em 2022, passamos por uma reestruturação para 
oferecer, principalmente, formação para futuros 
professores, em conexão com as ações do LabCrie.

Somos uma representação da Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa no Estado de Pernambuco, 
com ações representativas voltadas a educadores 
e estudantes da Região Metropolitana do Recife. 
Buscamos promover e discutir a transformação 
da Educação por meio de vivências e práticas da 
Aprendizagem Criativa em ambientes formais e 
não formais de aprendizagem em todos os níveis da 
Educação.
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núcleoS
ReGIonAIS

     Este mês, a integração Núcleos e ECs pode ser vista 
na realização do 1º FIC de Jaguariúna, realizado dia 5 de 
novembro. Articuladores de diferentes Núcleos Regionais da 
RBAC prestigiaram o evento, que contou com a participação 
de escolas, professores, estudantes e pais. Essa iniciativa 
foi um desdobramento do Programa Escolas Criativas 
em parceria com a RBAC e Núcleo Região Metropolitana 
de Campinas. No festival, os visitantes puderam passar 
momentos agradáveis de exploração, construção criativa 
e vivências de aprendizagens diversas.

      3° FIC de São Bernardo do Campo ofereceu uma oficina virtual “História 
de Improviso” com a articuladora Karla Fabianne, do Núcleo Maranhão, 
mostrando como é importante o P de Pares.

     Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do 
Sul (SEDUC RS) realizou, nos dias 22 e 23 de novembro, o 
Seminário Nacional das Escolas Criativas, no IFRS - Campus 
Porto Alegre (IFRS/POA). O evento contou com painelistas 
nacionais e internacionais, e abordou as potencialidades 
da Aprendizagem Criativa na Educação, além de boas 
práticas realizadas na rede, por meio do Programa Escolas 
Criativas. O evento aconteceu ao mesmo tempo que o FIC RS. 
Estiveram presentes mais de 300 educadores e autoridades, 
como a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, 
o professor e pesquisador, Mitchel Resnick, o pesquisador 
do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e diretor 
executivo da RBAC, Leo Burd o secretário estadual da 
Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, e o reitor 
do IFRS, Júlio Xandro Heck.

Roda da Bahia

Aconteceu no MêS

Roda do Maranhão

Roda do Mato Grosso do Sul - presencial

Roda do Espírito Santo

Roda de Santa Catarina
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FIcS Pelo BRASIl

FIC Serrinha - Bahia: No dia 10 
de novembro foi realizado o FIC 
Serrinha - Bahia, nos turnos 
matutino e vespertino. O evento 
contou com a participação de,  em 

média, 565 pessoas, entre alunos da rede pública e privada, 
professores e a comunidade escolar. Durante o evento foram 
realizadas atividades criativas mão na massa, exposições, rodas 
de conversa e oficinas de Aprendizagem Criativa. Além disso, 
contamos com o apoio e a presença ada articuladora do Núcleo 
Bahia da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, Jacqueline 
Melo de Souza Morais.
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FIC POA RS: Nos dias 22 e 23 de novembro, aconteceu 
a 4ª edição do FIC RS, no IFRS - Campus Porto Alegre. 
O evento contou com a participação de estudantes e 

professores de diversas universidades e de mais de 50 escolas 
municipais, estaduais e particulares de todo o Estado do RS. 
O evento foi organizado pelo Núcleo POA RS, em parceria com 
a SEDUC RS, e foram selecionados 56 projetos para serem 
apresentados na Mostra Interativa que aconteceu nos dois 
dias do festival. O mais legal foi que cada um desses projetos 
foi apresentado por, pelo menos, dois estudantes, além do 
professor. Isso tornou a mostra interativa mais viva, realizada 
por eles e para eles! Todos saíram muito inspirados com os 
compartilhamentos realizados ao longo do festival.
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FIC Branquinha - Núcleo Alagoas: No dia 9 de novembro 
foi oferecido, pela Secretaria Municipal de Educação 
de Branquinha, o Festival de Invenção e Criatividade 
de Branquinha. Nesse dia, tivemos a participação das 

escolas da rede municipal de Branquinha e de outras redes, como 
escolas da rede estadual de Branquinha, da cidade de Messias, 
Capela e Maceió. Para esse evento, contamos com o apoio e a 
participação do Núcleo Alagoas, com a realização de oficinas e 
articulação.
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FIC SBC: No dia 19 de novembro foi realizado o 3º 
FIC de São Bernardo do Campo, em parceria com a 
Secretaria de Educação e o Núcleo Regional do Grande 
ABC, comemorando a volta presencial desse evento 

tão maravilhoso. Foi a primeira vez que os alunos participaram 
ativamente da mostra interativa.
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FIC Vertentes: O Festival de Invenção e Criatividade 
do Núcleo Vertentes aconteceu nos dias 18 e 19 de 
novembro e foi recheado de novidades! No primeiro 
dia do evento, aconteceram diversas oficinas com 

tecnologias e mão na massa, com a presença de alunos de 
diversos cursos da graduação e pós-graduação da UFSJ e alunos 
das escolas parceiras. Já no segundo dia, o cantinho mão na 
massa temático e assíncrono foi um sucesso entre as crianças!

5

FIC Caçapava - Núcleo RMC: No dia 19 de novembro, 
o Núcleo RMC e o Grupo de Assessoria e Mobilização 
de Talentos (GAMT) realizaram o primeiro FIC de 
Caçapava - SP. O evento reuniu 700 pessoas, entre elas 

professores, pais e alunos das escolas públicas, estaduais e 
municipais da educação infantil ao ensino médio.

3

Uai FIC - BH: Nos dias 17 e 18 de novembro, Belo 
Horizonte recebeu o Festival de Invenção e Criatividade 
2022 - 1ª Edição do Uai FIC BH.

4

Uai FIC - Neves: Entre os dias 21 e 23 de novembro 
aconteceu o Uai FIC NEVES - Itinerante, composto 
por uma mostra interativa nos corredores da SMED e 
intercâmbio entre seis escolas municipais.

7

FIC Caruaru: Caruaru realizou o 
seu 1° FIC e trouxe muito 
da sua regionalidade para o 
festival.
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coM A PAlAvRA, 
oS eStudAnteS

Hoje eu vim falar sobre a Jornada Criativa que aconteceu 
na nossa escola. A equipe do RBAC-Recife veio aqui e 
fizemos atividades bem legais! Tive a oportunidade de 
participar de uma oficina de stop motion, e pude criar com 
minha amiga uma animação com bonecos de LEGO: tiramos 
várias fotos dos bonecos e fomos mudando de posição, 
depois conferimos as fotos e inventamos os nomes. A outra 
atividade também foi muito divertida: foi uma oficina de 
artes. Começamos lendo um livro sobre a mula sem cabeça, 
depois fizemos um desenho da mula, e para fazer o fogo, 
iluminamos com uma pilha e uma lâmpada de LED. Ficou 
muito lindo! Gostei muito desse dia.

Wylliane Carreiro
Aluna do 4º  ano B
Escola Municipal 
Dois Rios

vARAl de InSPIRAçÃo

DeSDe PeqUeNO, exPlORADOR!
Um manifesto de Aprendizagem Criativa

Escrito por Carolina Rodeghiero, inspirado pela 
comunidade RBAC

Quando eu crescer quero ser tantas coisas, 
Incluindo tudo o que sou hoje:

Astronauta, Artista Plástico, Explorador! 
E falando em explorar, é uma vontade que nem 

pipoca:
quero todo dia!

Conhecer o novo, desvendar regiões desconhecidas
Criar laços desde os índios na Amazônia

até os pampas do Sul.
Afinal, este Brasil é tão diverso

Quanto as cores da caixa de lápis de cor dos meus 
sonhos.

Falando em caixa… 
Sabe a outra caixa? Pulei fora!

Foi o que a minha professora disse no primeiro dia 
de aula:

"pulem fora da caixa!"
Desde então, quando eu vejo uma caixa, ela é tudo,

menos uma caixa.
Ela é banco pra sentar, geladeira… 

Uma vez virou um dado gigante!
Tem horas que eu recorto tudo e vira um monte de 

coisa diferente
Da última vez, criamos uma aldeia inteira da caixa 

de papelão!
Tinha até gente: Maria Bonita e Lampião.

E pra ficar melhor, 
quando tem LED e pilha, vira computador,

desses aí mesmo, de última geração.

Volta e meia alguém pergunta:
e aí, como foi a escola hoje?

Então eu respondo, com as mãos manchadas de 
tinta

e grude de cola quente:
Brinquei muito! 

Já que brincar é aprender, né?
Aprender é bagunçar

sujar as mãos, manchar a roupa de domingo.
É criar com velhos amigos, e chamar para junto os 

novos
Brincando, aprendendo

Pensar Brincando? A gente brinca e pensa
Pensa e brinca

A cada projeto erra, reflete: por que deu errado?
E aí vem aquela luz: arrá! 

E vai com toda a vontade, tentar de novo.
Até que dali vem
Algo inesperado

Inacabado
E que faz todo o sentido 

Enfim, o aprendizado.

A equipe RBAC-Recife 
mencionada pela aluna é 
composta pelas professoras 
Mirelle Castilho, Simone 
Laureano, Noeme Araujo e 
Raquel Monteiro, que fazem 
parte do Núcleo Recife e do 
Programa Escolas Criativas da RBAC.

Carolina Rodeghiero
Coordenadora Pedagógica
da RBAC nacional
de 2018 a 2022

A  oficina: “Aprendizagem 
C r i a t i v a :  C o n c e i t o s  e 
Experimentação” aconteceu 
no dia 23/11/22, das 19h às 22h, 

na programação da 2ª Semana de Educação 
e Formação Docente da FAED/UFMS: Integração Ensino, Pesquisa 
e Extensão, e foi ministrada pelas professoras  Dra. Daiani Damm 
Tonetto Riedner (UFMS) e Dra. Miriam Brum Arguelho (UFMS). A 
oficina integra ações entre o LabCrie, a RBAC Núcleo Mato Grosso 
do Sul e os Cursos de Licenciatura PRIL. As temáticas abordadas 
foram: Construcionismo enquanto base epistemológica para a 
Aprendizagem Criativa; Espiral da Aprendizagem; e 4 P’s da 
Aprendizagem Criativa. Os participantes puderam experimentar 
atividades práticas e exercícios de criatividade. A ação encerrou 
as atividades do Núcleo MS da RBAC, que promete voltar com 
muitas novidades no primeiro semestre de 2023.
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APRendeR Pelo BRIncAR

Neste momento utilizo um aplicativo simulador de escrita 
mecânica para escrever no computador. 

Tudo o que eu vejo na minha frente, na tela, é uma folha 
em branco, as palavras que eu digito expressando ideias que 
vêm espontaneamente na minha cabeça enquanto escuto 
o som das teclas levemente como o som de máquinas de 
escrever. Uma folha em branco. O digitar. O datilografar. E 
um mundo de expressão tomando forma. 

Desde que nasci eu escuto essas teclas. Desde 1988, para 
ser mais exata. Meu pai naquela época já tinha um escritório, 
e era um cara como muitos de nós: também seguia o trabalho 
de casa. Sem computadores em 88 nas nossas vidas, isto 
foi chegar só em 2002. Mas esta seria outra história. Hoje 
é sobre as mãos na massa de botões mecânicos em uma 
máquina cheia de tinta, e o que aprendi nesta brincadeira.

O pai usava máquinas de escrever para trabalhar. Não, 
ele não era escritor ou jornalista. Usava as máquinas para 
digitar notas, para elaborar documentos burocráticos da 
empresa. Era isso. Mas eram muitos, o tempo todo, e entre 
uma resolução em conversa, uma reunião e outra: tec, toc, 
tac, toc, tec. 

E assim passei a infância convivendo com aquelas 
máquinas. Ouvindo o som de coisas sendo produzidas. 
Aquele voltar do papel com o rolo que aliviava o toc, tac. 
O cheiro de tinta, o pai concentrado olhando para o que 
escrevia. Apagando com borracha o que havia saído errado, 
fazendo de novo. Tac, tec, tac, tec. 

E eu, a guria que observava o pai trabalhando e não podia 

ficar parada, um dia pedi para usar a outra máquina, aquela 
ali que estava parada, para “trabalhar” também. 

Era brincar, bem sabemos, mas me sentia fazendo algo 
importante.

Tec, toc, tac, tec. 
Comecei só testando teclas. “2”, “d”, “oOOOOO”, “.,.,..,”, 

“*”, opa!, “******”. Como era bom apertar no asterisco e ver 
aquela estrelinha no papel! “*********”. *.*>!” Brincar com as 
teclas, com os diferentes sons do teclado e o nível de tinta 
que ficava de acordo com a força com que eu apertava os 
botões. Tec, tac, tec, tac. 

E então as pequenas mágicas do escrever, como cartas. 
Tantas vezes imaginárias, tantas vezes só para testar a 
máquina. “Pelotas, 4 de setembro de 1998”, e me sentia 
dentro de um livro. Uma personagem dentro de um livro, e a 
escritora compondo esta história.

Nesta época eu já havia desenvolvido uma paixão por 
outro estilo de escrita: o diário pessoal. Não podia passar 
uma noite sem escrever antes de dormir, ao menos sobre o 
que havia acontecido naquele dia. Os diários me seguiram até 
a juventude, e volta e meia na vida adulta. Até hoje eu sempre 
tenho um caderno em branco por perto, para quando preciso 
me expressar e não existe outro jeito que me satisfaça a não 
ser com papel e tinta. 

Aos 12 anos tive uma oportunidade: escrever um livro! 
Era para a disciplina de Língua Portuguesa, e toda a minha 
turma da escola escreveria também, cada um o seu. Não sei 
exatamente o que passou na minha mente ao saber da tarefa, 

Carol 
A nossa comunidade te agradece de coração por todo carinho, 

dedicação, compartilhamento e inspiração nestes anos na RBAC 
e te deseja todo sucesso e felicidade na tua nova jornada.

eSCReVeR BRINCANDO
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mas eu tomei aquele trabalho como uma chance única de 
realizar um sonho. ESCREVER DE VERDADE! "Uhul!".

Peguei a máquina e comecei. Mas já nas primeiras páginas 
percebi que não tinha inspiração enquanto ouvia os meus 
tec, tac, tec, tac e também os do meu pai ou o som da família 
na casa. Peguei um caderno grande em branco e fui para o 
meu quarto. Em alguns dias o caderno inteiro preenchido 
de uma história. Um romance. Um romance adolescente, 
desses de ensino médio que a gente vê nos filmes. E uma 
protagonista que, se analisar bem hoje, era bem parecida 
comigo ou com o que eu percebia de mim mesma na época. 

O livro inteiro escrito à mão. Mais de 60 páginas. Eu, que 
desde muito pequena brincava de escrever e que agora havia 
escrito uma história, tinha dois caminhos: voltar na máquina 
e sozinha datilografar o livro, entregando-o em uma cópia 
única para a minha professora, ou encontrar um jeito de 
publicá-lo para que mais gente pudesse ler. 

“Vou publicar!”
Escrever sempre havia sido tão solitário. A máquina e eu. 

Os diários e eu. O silêncio - ou a música - e eu no meu quarto, 
enquanto expressava idéias por meio de um canal que não 
chegaria a mais ninguém. A minha escrita só para mim. E 
quantas coisas ainda escrevo que são só para mim… Mas 
desta vez não poderia ser assim. Não havia como ser. Eu 
estava orgulhosa da história, gostei do que escrevi. Eu sabia 
que assim como me identifiquei com ela, muitos amigos, 
colegas, meus irmãos e primos também se identificariam. 
Me inspirei em pessoas que conhecia para criar alguns 
personagens, e queria que elas lessem. Eu queria que todo 
mundo lesse! 

Aí entraram meus pares. Conversei com meus pais e 
eles abraçaram o projeto. Me ajudaram a encontrar mais 
gente. Nós não tínhamos ainda computador em casa, mas 
meu tio havia comprado um recentemente então falei com 
ele. “Tio Chico, será que eu poderia digitar meu livro no teu 
computador? É para um trabalho da escola”. E lá fui eu. Não 
sei quantos cafés da tarde a tia Indira preparou para mim 
naqueles dias em que eu passava todo meu tempo livre na 
casa deles ocupando o escritório. 

Mas não bastava digitar, eu precisava formatar o texto. 
Como fazer isso? Eu mal sabia usar o Microsoft Word! Minha 
mãe conversou com uma amiga que tinha o marido em uma 
editora - ou que já havia trabalhado em uma, não lembro -, 
e ele fez este trabalho de pegar todo o meu texto digital e 
formatar em páginas de livro, frente e verso, com as páginas. 
Bonitinho. 

No fim da minha saga na casa do tio Chico eu já tinha 
também um texto de agradecimento, uma mini biografia de 
autora - com foto! - o texto da contracapa, e - pasmem - 
uma capa oficial desenhada com aqueles ícones da galeria 

do windows. E enquanto o livro era formatado, tive tempo 
de criar marca-páginas artesanais que eu distribuiria com 
a edição. 

Aquele escrever de um livro para a escola foi levado tão a 
sério que fiz cópias e cópias e saí vendendo para todo mundo: 
parentes próximos e distantes, amigos da escola, amigos da 
comunidade, conhecidos da família, pessoas que apareciam. 
Cinco reais a cópia, só para cobrir os custos de impressão, e 
todo mundo pagava porque queria ler o que eu havia escrito. 
Eles se interessavam, eu sei, porque naquela idade eu já 
era uma criança conhecida por escrever, ao menos entre 
família e amigos. Enviava e recebia cartas, não passava 
uma oportunidade sem homenagear alguém com a escrita. 
Quando meu avô Toninho fez 80 anos, o meu presente para 
ele foi uma carta. Mas foi tão sincera que a família inteira 
leu. Quando meu avô Pedro faleceu, a primeira coisa que fiz 
foi sentar e escrever, foi minha forma de colocar para fora 
o que eu estava sentido. Aquela página de texto foi parar 
nas mãos de cada pessoa que compareceu ao velório dele, 
e confortou a minha família de um jeito que nem sei se teria 
sido possível de outra forma. E os mais próximos sabem: 
me dá algo por escrito e vou guardar para o resto da vida. 

Enfim publiquei entre pessoas queridas as finais 58 
páginas, e minha maior alegria não foi ter escrito e vendido 
meu primeiro livro, mas foi saber que realmente leram 
a história e que arranquei alguns sorrisos com aquele 

compartilhar.
Tec, tac, tec, tac. E nasceu uma 

semente. De sonhar ser escritora? 
Desde pequena. Dedicação pelo 
jornalismo? Por muitos anos. De 
compartilhar com o mundo as 
minhas histórias? Muitas vezes. 
E, como tudo na vida, alguns 
projetos foram adiante, outros 
não. Alguns eu vivi e não senti que 
eram tudo isso para mim, e outros 
seguem firmes no pensamento, só 

aguardando uma oportunidade como aquela do ano 2.000 
para uma estudante da sétima série do ensino fundamental. 

O fato é que quando aprendemos brincando nos damos 
a chance de explorar sem compromisso, sem pressão, 
sem pensar na prova final ou avaliação que virá depois. E 
aprendemos tanto desta forma, que as lições nos servem 
para o resto da vida, nos são úteis em muitos momentos. 
Eu poderia contar sobre como aprendi a jogar futebol em 
razão de sempre me meter nos jogos dos primos, em como 
comecei a me interessar por arquitetura ao limpar a casa e 
mudar os móveis de lugar, em como a natureza é sagrada 
para mim até hoje, por influência de tantas visitas a casa 
do meu avô no interior do estado. São tantas formas de 
aprender, tantas oportunidades de brincar!

Sigo explorando as diferentes letras, os ícones, as 
palavras, formas e sons. Estar usando este aplicativo no 
computador agora contando esta história para vocês me 
transporta para a sala de casa lá nos anos 90 ao som dos 
toc, tac, tec que silenciam na mente quando as ideias 
tomam forma no papel.  Sigo brincando,  sigo aprendendo e 
convidando vocês a brincarem também.  =*   *o*  *.*  *.’oO.*

Carolina Rodeghiero
Coordenadora Pedagógica

da RBAC nacional de 2018 a 2022

Gostaria de compartilhar alguma história, notícia, inspiração ou conquista com a nossa comunidade?
Então envie pra gente pelo formulário https://bit.ly/noticiasalmanaque


