
Espaços Pedagógicos do
Magno/Mágico de Oz

Use sem
moderação!



Pense rápido! Onde fica o coração da Escola? Se pensou na sala de aula, 
certamente veio à sua mente o modelo de educação que predomina há 200 anos: 
professores, lousas, carteiras.

Contudo, restringir uma escola ao espaço da sala de aula implica em fechar 
os olhos para as imensas possibilidades que podem estar muito, muito perto 
mesmo de você, professor.

Como tudo o que procuramos fazer nesta Semana Pedagógica, não 
ficaremos presos a ideias genéricas. Vamos falar do concreto. Vamos falar do 
Colégio Magno/Mágico de Oz.

O Magno é um exemplo de instituição que preza e valoriza, em seu projeto 
pedagógico, a aprendizagem que ocorre fora das classes.

O Colégio possui muitos locais não-convencionais e, podemos dizer sem 
medo de errar, raros mesmos nas escolas, como é o caso do Observatório 
Astronômico, do Núcleo Ambiental e da Vila Oz, entre outros. Além dos espaços já 
existentes – como os que serão apresentados hoje –, há outros que entrarão em 
funcionamento, no início deste ano letivo, como poe exemplo, um lugar especial 
para a contação de história e um curso de água com um sistema de eclusas.

Listamos mais de 20 opções de espaços que, além da sala de aula, podem 
ser a base para incríveis experiências e atividades pedagógicas.

Em pleno século XXI, um projeto de ensino não pode ser refém da sala de 
aula, por inúmeras razões. A principal delas é que a educação precisa estar ligada à 
vida, a aprendizagem precisa ser significativa – e isso só acontece quando o 
conhecimento extravasa as fronteiras das disciplinas.

Quem vai ao Núcleo para fazer um trabalho de disciplina, naturalmente se 
verá às voltas com problemas que não específicos de suas áreas, como a 
nomenclatura, as quantidades, a Arte, o movimento, a biodiversidade, os seres 
vivos. Isso vale para todos os outros espaços. Fora da sala de aula, a aprendizagem 
inevitavelmente se torna mais integrada, interdisciplinar, transdisciplinar – não nos 
prendamos às terminologias. O principal é que o conhecimento fica mais vivo. As 
aulas passam a ser mais participativas, outros talentos emergem, as diferentes 
formas de inteligência humana encontram espaço de expressão.

Pronto. Vamos agora conhecer melhor esses locais? Não é só para 
contemplar: é para utilizar, aproveitar, desenvolver projetos. Neste ano de 2013, 
queremos ver todos os ambientes de aprendizagem do Magno/Mágico de Oz 
aproveitandos como merecem, como os nossos educadores merecem, como os 
nossos alunos, de todas as idades, merecem.



Espaços da Unidade Sócrates, Unidade Campo Belo e
Unidade Olavo Bilac

Os espaços descritos podem se referir a uma unidade específica ou estar 
presente em todas. Essa não é uma questão relevante, na medida em que há 
transporte entre as unidades – basta programar. Veja abaixo, em ordem alfabética.

 Auditórios
 Biblioteca Central
 Biblioteca do Ensino Fundamental I
 Circo (Picadeiro)
 Cozinha Experimental
 Espaços de refeição
 Estúdio de Som
 Fitness
 Laboratório de Biologia
 Laboratório de Física
 Laboratório de Química
 Laboratório de Informática
 Laboratório de Robótica
 Laboratório de Escrita
 Núcleo Ambiental

 Ateliê do Núcleo Ambiental
Espaço de Contação de Histórias
Roda d'água e sistema de eclusas
Animais e plantas

 Observatório Astronômico
 Sala de Artes
 Sala de Música
 Sala de Xadrez
 Sala do High School
 Sala Multimídia
 Teatro
 Vila Oz

Casa completa
Clínica Oftalmológica
Clínica Odontológica
 Clínica Pediátrica
 Clínica Veterinária



 Maternidade
 Floricultura
 Escola
 Lava-rápido
 Mercado/padaria/peixaria
 Salão de beleza

Vamos detalhar algumas desses lugares, embora cada um mereça uma 
atenção especial. Evidentemente, nesses espaços, o papel do professor é 
fundamental para propor atividades que envolvam diferentes campos do 
conhecimento, sejam linkados com os temas trabalhados em sala – mas a literatura 
(e a narrativa de histórias) é plena de oportunidades de interligação dos saberes.

QUADRO COMUM A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Observatório Astronômico

Por que uma escola haveria de ter um observatório astronômico? Ou seria 
melhor perguntar: por que uma escola, no limiar do século XXI, deixaria de ter um 
instrumento tão útil ao ensino como esse? No Magno, a segunda pergunta é mais 
verdadeira.

Tecnologia educacional não significa apenas computadores, mas diversos 
recursos que integram o conhecimento, estimulam o interesse pela Ciência e levam 
a novas descobertas. E, por isso, o Magno trouxe dos Estados Unidos um telescópio 
de grande alcance (semiprofissional) adequado a atividades de ensino, capaz de 
rastrear 65 mil coordenadas no espaço e promover uma viagem interestelar pelo 
conhecimento.

Desde que entrou em funcionamento, o Observatório já permitiu a 
realização de centenas de estudos, em todas as disciplinas – que vão da observação 
de Marte ao estudo do mapa celeste inscrito na bandeira do Brasil.

O telescópio não é o único instrumento do Observatório: os alunos têm 
acesso a computadores (que transmitem imagens on-line), lunetas e diversos 
instrumentos que fazem parte da história da Astronomia.

O Observatório está instalado na cúpula da Unidade Sócrates, mas, como é 
móvel, também pode ser levado a outras unidades da Escola.

QUADRO COMUM  A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Vila Oz

A Vila Oz foi concebida para que as crianças possam viver, representar 
simbolicamente, a experiência de viver na cidade.

No mercado, na casinha, na oficina mecânica, no lava-rápido, na padaria, 
na peixaria, no salão de beleza Cabeloz, enfim, em todos os espaços as crianças 
podem sentir-se adultas. Isso implica em realizar tarefas com autonomia, tomar 
decisões, fantasiar, explorar o que imaginam ser a vida dos adultos.

Não é visitar, vejam: é viver. No mercado, é possível aprender sobre 
consumo, alimentação, fazer contas para o troco, escrever lista de compras. No 
mecânico e no posto, pode-se trabalhar relações interpessoais, serviços e trânsito. 
E no Cabeloz vê-se estética, beleza, hábitos urbanos e saúde.

Os espaços, totalmente equipados para que as crianças extrapolem suas 
fantasias, são também flexíveis. Por exemplo, a Clínica pode ser uma Maternidade, 
uma Clínica Pediátrica, uma Clínica Veterinária ou até uma Clínica Oftalmológica. 
Em cada contexto, tudo está preparado para que as crianças brinquem e 
dramatizem as situações típicas vividas nesses ambientes.

Sem pensar muito, quantos conteúdos trabalhados na Educação Infantil e 
nos primeiros anos do Ensino Fundamental podem ser enriquecidos com as 
vivências em um espaço como esse? Então, descreva-os!

QUADRO COMUM  A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Neste Ano Internacional da Cooperação para a Água, existem um conjunto 
de recursos como o Lago, a Roda d'água, as eclusas, tudo dentro dos princípios 
sustentáveis, sem desperdício – o que pode ser explorado por professores de 
diversas áreas.

E assim por diante, etc, etc, etc.

Mas, vejam, este é um investimento muito grande – em todos os sentidos – 
para ser subaproveitado.

Para administrar um local que, além de bonito e agradável, é 
ambientalmente correto, faz-se necessário muito trabalho, dedicação e 
investimento.

Vocês provavelmente não sabem que:

- Os animais do Núcleo são renovados a cada 2 anos para que não fiquem 
confinados por muito tempo.
- Todos os bichos recebem alimentação adequada, orientada diariamente 
por profissionais.
- Há um veterinário responsável por orientar os dois tratadores e por 
acompanhar todos os animais que são vacinados e fazem exames clínicos 
sistematicamente.
- O pomar com árvores frutíferas, a horta, as parreiras que sobem no 
caramanchão, as plantas, as flores não estão aqui por acaso, todos são 
cuidados por jardineiros e foram escolhidos estrategicamente em função 
das possibilidades de uso.

São muitas espécies que podem ser reconhecidas e até classificadas pelos 
alunos. Além dos animais que vivem no Núcleo, é grande o número de aves que 
aparecem à procura de frutas e insetos que se encontram no local.

As possibilidades são inúmeras. O que você poderia propor para fazer nesse 
local?

QUADRO COMUM  A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Espaço de Contação de Histórias

O espaço de Contação de Histórias foi concebido com o intuito de 
aproximar o contador e o ouvinte estimulando a participação ativa e espontânea 
das crianças.

Nada mais apropriado para conseguir essa integração do que um local que 
aguce a imaginação e estimule a percepção das sensações, como surpresa, alegria, 
medo, amor. Desejamos que o local de contar histórias seja mágico e o momento de 
ler de grande prazer.

Saber disso não basta. Vamos começar agora: como você poderia explorar 
esse espaço logo no início das aulas?

QUADRO COMUM  A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Núcleo Ambiental: dia a dia com a natureza e aulas práticas

Uma minifazenda no coração de São Paulo, um laboratório a céu aberto... 
há mais maneiras de definir o Núcleo Ambiental – e muitas maneiras de usufruir 
desse espaço ímpar também.

Em uma área de 572 metros quadrados, vocês poderão encontrar:
- Duas dezenas de animais grandes, como pônei, vaca, ovelhas e 
animais pequenos, como coelhos; inúmeras aves (patos, marrecos, perus, 
galinhas de várias raças, outros).
- Dezenas de árvores e plantas, temperos, horta, flores, parreiras;
- Um grande e completo ateliê artístico, propositalmente integrado ao 
verde.
- Um sistema hídrico, que inclui uma roda d'água, um curso e um pequeno 
lago.

Em 2013, o Núcleo ganha ainda mais recursos pedagógicos: os principais 
são uma arena para a contação de histórias e um sistema de eclusas que será 
acoplado ao sistema de águas já existente.

Evidentemente, trata-se de um espaço de inifinitas possibilidades, para 
todas as disciplinas – e o mais importante, que desejamos que vocês entendam, 
para todas as idades.

O Núcleo permite:

- acompanhamento dos ciclos na natureza, principalmente em função das 
estações do ano;
- o acompanhamento do desenvolvimento dos animais, desde o ovo 
até o crescimento; a gestação dos mamíferos, o aleitamento;
- trabalhos de representação artística de todas as formas;
- conhecimento de processos produtivos, como o de queijos, 
iogurtes, de sucos e outros derivados de produtos da natureza;
- trabalhos sobre a sustentabilidade e a preservação ambiental, o 
manejo de animais, o trabalho de profissionais como o veterinário...



Laboratórios de Biologia, Física e Química

Quando falamos em laboratórios, podemos pensar que já sabemos 
exatamente o que encontrar lá. Vêm à mente as pipetas, os microscópios 
convencionais, etc. Mas recomendamos vivamente que deixem de lado essas ideias 
preconcebidas e conheçam todos os recursos disponíveis em nossos laboratórios.

O Magno/Mágico de Oz tem uma tradição forte nesse trabalho, e por isso 
podemos lhes assegurar que temos recursos dos mais modernos, muitos de fato 
surpreendentes. Isso vale para os professores das disciplinas científicas, mas 
também para os educadores de todas as áreas. Mesmo quem não é especialista 
pode utilizar esses espaços, pois em cada um deles há profissionais contratados 
apenas para dar suporte ao professor.

QUADRO COMUM  A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Laboratórios de Informática e outros recursos tecnológicos

Quem pensa em tecnologia, pensa em computadores, mas não é só isso. 
Além dos próprios computadores pessoais, há diversos outros recursos que podem 
se tornar instrumentos de grande importância para o professor, seja por ampliar as 
possibilidades de pesquisa, seja por motivar os alunos a partir de mídias e 
linguagens que já fazem parte de seu cotidiano.

Levar a tecnologia para dentro da sala de aula é atualmente a tarefa 
obrigatória de todo professor.

No Magno, além de dois laboratórios de Informática muito bem equipados, 
há diversos outros recursos: tablets à disposição, nas bibliotecas; lousas 
eletrônicas; projetores de imagem; sala multimídia; câmeras digitais de vídeo, ilhas 
de edição on-line.

Temos também um laboratório de Robótica muito ativo, que podem ser 
referencial para projetos interdisciplinares dos mais interessantes. No ano passado, 
por exemplo, os alunos desenvolveram robôs com a missão de entrar em locais que 
pessoas não tem acesso, como no caso de usinas com vazamento nuclear. Já 
tivemos inúmeras experiências com energias alternativas. Por que não pensar em 
projetos comuns, nos quais os alunos promovam o encontro entre teoria e prática 
dessa forma tão estimulante?

Novamente: em todos esses espaços há profissionais muito qualificados 
que, em todas as casas, têm por função justamente apoiar o professor em todas as 
suas demandas.



Cozinha experimental

No Magno/Mágico de Oz há uma cozinha experimental completa, o que 
significa dizer que há lá todos os equipamentos necessários para uma aula 
completa: fogão, geladeira, utensílios de toda espécie e até mesmo uma estrutura 
de espelhos que permite aos alunos acompanhar tudo o que se faz nas bancadas.

Vocês podem pensar: que ótimo para aulas de culinária! Claro, são 
utilizadas para isso... também. Na verdade, cada vez mais a prática culinária é uzada 
para trabalhos em todas as áreas, inclusive em projetos interdisciplinares e 
formativos. Que lugar melhor para se falar (e praticar) sobre a nutrição e a 
alimentação saudável?

Há muitas outras possibilidades: trabalhar com pesos e medidas, com 
frações e formas, em Matemática; com produções em língua inglesa; a química dos 
alimentos, em Química, enfim – a batata está com vocês... tenho certeza de que 
serão capazes de pensar em aulas muito saborosas.

QUADRO COMUM  A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Fitness

O Magno conta com um fitness aparelhado e com profissionais 
capacitados. Entre as modalidades de exercício disponíveis estão Musculação, 
Cardiovascular, Ginástica Funcional, Natação, Hidroginástica e diversas 
modalidades de atividades físicas, como Alongamento, Supercircuito, Aerolocal, 
Aerokids, Bike, Triatlhon e Corrida de Rua. Há equipamentos  modernos como os 
que se encontram em fitness profissionais.

O que isso tem a ver com Educação? Muito. É possível, por exemplo, 
imaginar aulas sobre o corpo humano, sobre o aparelho cardiorrespiratório, sobre 
musculatura – ao mesmo tempo em que se fala sobre a importância do exercício 
físico para a saúde.

Novamente, os projetos transversais e interdisciplinares podem encontrar, 
num espaço inusitado, um ambiente muito mais estimulante do que apenas a sala 
de aula.

QUADRO COMUM A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.



Bibliotecas

As bibliotecas do Magno/Mágico de Oz não são aqueles espaços 
cerimoniosos e paradão, como as de antigamente. Queremos que sejam espaços 
vivos de leitura e por isso promovemos inúmeras atividades de estímulo da leitura.

Além dos clássicos, semanalmente compramos os livros que frequentam o 
topo das listas de mais vendidos da Revista Veja.

Ao mesmo tempo, há disponíveis assinaturas das revistas pedagógicas mais 
importantes, dos títulos que interessam crianças e jovens e também dos principais 
jornais.

Nas Bibliotecas, vocês poderão encontrar:
- 42.173 títulos,
- 159 CD-Roms,
- 925 CDs de músicas,
- 1398 DVDs,
- 33 assinaturas de revistas e jornais, estações multimídia com Internet,
- 4 Ipods.

Todo o acervo das quatro bibliotecas do Magno podem ser consultados (e 
reservados) via Internet, pois foi sistematizado em um banco de dados integrado, 
como as mais modernas bibliotecas. Mas isso não basta: na escola moderna, a 
biblioteca deve polarizar inúmeras atividades de incentivo à leitura e à pesquisa. E é 
isso que vem acontecendo no Magno.

Não há, portanto, motivos para não ler, e é preciso que os professores não 
percam isso de vista. Afinal, como demonstram as pesquisas, os mestres surgem 
logo depois das mães como os principais influenciadores dos jovens, quando se 
trata da formação de bons leitores. Não abra mão desse papel fundamental do 
educador!

QUADRO COMUM A TODOS: Proponha aqui três atividades pedagógicas 
possíveis de serem desenvolvidas nesse ambiente e que poderão ser colocadas 
em prática imediatamente.
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