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Instituições Nelly Falcão de Souza >>> Pioneiras na educação,
projetos e tecnilogias, instituições oferecem educação que vão além da sala de aula

Históriadevanguardana
educaçãoAmazonense
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INFS trabalha
ferramentas de
deenvolvimento.

6 Conhecidas por serem es-
colas de vanguarda, o Pi-

nocchio Centro Educacional e o
Colégio Martha Falcão acabam
de dar início à campanha de ma-
trículas para o próximo ano leti-
vo. As Instituições Nelly Falcão
de Souza (INFS), da qual fazem
parte, são pioneiras em metodo-
logias, projetos e tecnologias na
área educacional e oferecem
educação que vai além da sala
de aula.

Enquanto escolas de todo o
país iniciam a busca pela refor-
mulação de seus currículos pa-
ra atender às exigências da Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC) e incluir a educação so-
cioemocional, tecnologias, edu-
cação financeira, empreendedo-
rismo, além das disciplinas co-
muns adotadas, as INFS já ado-
tavam há muitos anos ferramen-
tas que contribuem para o de-
senvolvimento de seus alunos.

“As INFS já estavam perfeita-
mente integradas às novas mu-
danças da nova BNCC, pois já ti-
nham, na sua fundamentação
teórica, a visão de uma educa-
ção socioconstrutivista e intera-

cionista, com uma filosofia hu-
manista, que é a de educar para
a formação do ser humano inte-
gral”, aponta a diretora das
INFS, a professora Nelly Falcão
de Souza.

Com o Novo Ensino Médio
não é diferente. Nelly explica
que o Colégio Martha Falcão já
vinha oferecendo uma educa-
ção personalizada e inclusiva
aos jovens. “Procuramos tornar
as aulas mais atrativas e insti-
gantes aos jovens, preparando-
os não somente para os vestibu-
lares, mas também para desa-
fios e que possam transformar o
mundo com suas ideias, com
responsabilidade, valores, sen-
so crítico e paixão”, destacou a
educadora.

ALUNOS PREMIADOS
O DNA científico do Colégio
Martha Falcão é um dos legados
da professora Martha Falcão,
que faleceu em 2016. Pioneira
das causas ambientais, ela foi
reconhecida em todo o Brasil
por sua dedicação, como educa-
dora e cientista, à preservação
da Amazônia. E todo esse estí-

mulo se traduz em resultados: o
colégio hoje já possui diversos
egressos atuando na área de
ciência e tecnologia. E, neste
ano, alunos foram consagrados
com medalhas de prata, bronze
e menção honrosa na Olimpíada
Nacional de Ciências (ONC).

Apaixonada por ciências,
Mariana conta que o evento ser-
viu de estímulo aos estudos. “É
uma matéria que sempre gostei,
porque ela não aborda somente
animais e plantas, mas mostra
que história e matemática tam-
bém são ciências”, comenta a
adolescente do 1° ano do ensino
médio, que levou medalha de
bronze na ONC.

Para Nelly Falcão, o incenti-
vo à formação de novos pesqui-
sadores nasce nas salas de aula
e, por isso, a instituição busca
incentivar a curiosidade, o gosto
por descobertas e pela ciência.
“Essa consciência desenvolvida
ainda na infância faz com que os
estudantes cheguem à fase
adulta com um olhar crítico da
realidade e noção de sua partici-
pação de um mundo melhor”,
disse a gestora.

Diferenciaisdoscolégios
INFSnaformaçãodosalunos
6 Projetos inovadores e pio-

neiros na cidade, como a
Feira Científico-Cultural, Clube
do Livro Gepeto, Novos Talentos,
além de oficinas de música, tea-
tro, esportes, dança e artes plás-
ticas, são algumas das iniciati-
vas que os colégios do INFS
apostam, para motivar e desen-
volver competências aos alunos.

No Pinocchio Centro Educa-
cional, e Colégio Martha Falcão
também tem como diferencial , a
educação bilíngue, com metodo-
logia adotada em parceria com a
International School, que é con-
siderada uma referência no seg-
mento. O segundo idioma é inse-
rido no contexto do dia a dia da
criança e jovens, diariamente,

eles têm aulas com professoras
bilíngue e todo o conteúdo é tra-
balhado de forma bastante lúdi-
ca, para que o ensino aconteça
naturalmente .

Seguindo no foco de desen-
volver a fluência numa segunda
língua, o Colégio Martha Falcão
oferece várias iniciativas que
complementam o ensino, entre

elas, Programa Middle e High
School (dupla certificação).

Projetos de Robótica (Lego
Zoom), iniciação científica (Clu-
be do Futuro Cientista), orienta-
ção vocacional, simulação do
MONUMF (Modelo das Nações
Unidas e Parlamento Martha
Falcão), intercâmbio internacio-
nal fazem parte do Projeto Peda-

gógico do Colégio. ,
Programas integrados ao

curriculo das instituições tais
como , aulas de Educação Finan-
ceira(DSOP) e a Escola da Inteli-
gência, ( EI ), criado pelo médico
e psicoterapeuta Dr.Augusto Cu-
ry, que tem como objetivo o de-
senvolvimento das habilidades
socioemocionais, programa Na-
ve a Vela, aplicado no Pinocchio
a partir de 2022, com o foco no
desenvolvimento da cultura ma-
ker com princípios de tecnolo-
gia e criatividade

Também as Instituições Nel-
ly Falcão de Souza adotam para
desenvolvimento dos conteudos
programáticos,o sistema SAS

(Sistema Ari de Sá) no Funda-
mental 1, Sistema e plataforma
Geekie One, no Fundamental 2,
no qual o aluno utiliza o Chro-
mebook para acompanhar as au-
la , O Sistema de Ensino PH e a
plataforma Plurall fazem parte
da rotina dos alunos do Ensino
Médio do Martha Falcão e tor-
nam o aprendizado muito mais
dinâmico.

Outro aliado dos jovens é a
metodologia Learning, que ino-
va o processo de aprendizagem
por utilizar diferentes e criati-
vos métodos de ensinamento,
como debates, palestras, jogos,
estudos de caso, prática orienta-
da, simulações e outros.

Incentivoàsolidariedade
As INFS também são conheci-
das por seus projetos de cunho
social e, somente neste ano, os
alunos participaram de três
ações, entre elas, uma gincana
solidária de arrecadação de
alimentos para as pessoas víti-
mas da cheia do Rio Negro, que
atingiu 30,02 metros. Outra
ação foi a da arrecadação de li-
vros, brinquedos e produtos
de higiene bucal para crianças
da comunidade ribeirinha
Nossa Senhora do Livramento,
do Educandário Gustavo Capa-
nema, Lar Fabiano de Cristo e
Lar Batista Janell Doyle.

Além disso, as INFS tam-
bém apoiaram o projeto “Adote
um Ciclo”, idealizado pelo Ins-
tituto Ela, educadoras do Bra-
sil representado no Amazonas
pela Professora Nelly Falcão,
que já doou cerca de 200 mil
absorventes a meninas e mu-
lheres que não têm condições
de adquirir produtos básicos
de higiene. “O engajamento so-
cial é fundamental na forma-
ção de um ser humano inte-
gral, pois desenvolve o senti-
mento de empatia pela realida-
de de outras pessoas”, destaca
a professora.

Matrículas 2022
Os pais e responsáveis interes-
sados em garantir a vaga dos fi-
lhos para 2022 podem entrar
em contato com a secretaria
das instituições. As matrículas
decriançasde2a5anosdevem
ser realizadas no Pinocchio
Centro Educacional, localiza-
do na sede da rua Mário Ypi-
ranga, n° 679 – Adrianópolis.

Quanto aos alunos que irão
cursar o Ensino Fundamental
(1° ao 9° ano), Ensino Médio ou

Técnico, os pais e responsáveis
devem dirigir-se à sede do Co-
légio Martha Falcão, localizado
na rua Salvador, nº 455 – Adria-
nópolis.

As secretarias das INFS
funcionam de segunda a sexta,
das 7h às 17h. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelos
telefones (92) 3303-0746 (Pi-
nocchio Centro Educacional)
ou no (92) 3303-0700 (Colégio
Martha Falcão).

Formação de novos
pesquisadores na
sala de aula.


