.a
pp

w

w

w

rg
.

ai
.o
br

Ano 11 – Nº 59 – 2009 – CIRCULAÇÃO DIRIGIDA – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

IMPRESSO

Opinião
Formação docente e
qualidade do ensino
básico brasileiro

Foto: SEEDUC-RJ/Cris Torres

Uma rede estadual
integrada
Tereza Porto*

O ano letivo de 2009 tem início
com alguns importantes passos
rumo à consolidação de um objetivo
que há muito almejamos: criar um
espírito de equipe, de time, na rede
estadual e desta com seus demais parceiros,
nos diversos setores da sociedade. Mudar a educação não é,
deﬁnitivamente, um trabalho individual. Assim, queremos
que cada escola e cada coordenadoria regional sintam-se
integradas a uma política educacional maior, que estamos implementando com muito esforço e muito trabalho. Da mesma
forma, temos buscado trabalhar com as demais prefeituras
do Estado, bem como com empresários, universidades e o
Governo Federal nas ações que levamos à frente.
Dar início a uma mudança no perﬁl do Ensino Médio,
tornando-o mais atraente e pertinente às demandas dos
alunos, fazer das escolas ambientes agradáveis e bem
equipados para receber a comunidade escolar, apoiar o
professor, propiciando-lhe uma formação mais adequada
aos desaﬁos que precisa enfrentar, são algumas das iniciativas que temos semeado, atuando em parcerias.
Temos utilizado ao máximo as possibilidades que os recursos tecnológicos nos oferecem, em prol de nossos objetivos.
Uma grande inovação é que, até o meio do primeiro semestre,
concluiremos a implementação da rede de integração e do
sistema de gerenciamento escolar que, juntos, oferecerão a
todos os dirigentes informações precisas sobre os alunos em
tempo real. Cada sala de aula vem sendo equipada com um
computador e um leitor ótico pelo qual passará o cartão de
identiﬁcação do aluno, sempre que ele entrar e sair. O sistema
cadastrará dados que vão desde o comportamento do aluno
durante uma aula até seu índice de frequência.
O sistema de gerenciamento foi adquirido pela Secretaria de Educação com a possibilidade de ser compartilhado,
sem ônus, com qualquer prefeitura do Estado, de modo
que, em futuro próximo, tenhamos todos uma mesma base
de dados, que nos ajudará a planejar melhor o ﬂuxo de alunos que saem das redes municipais para a rede estadual.
Já apresentamos a proposta a diversas prefeituras, com
quem temos discutido também outros assuntos, voltados
para a qualiﬁcação do professor e a melhoria do ensino.
Aﬁnal, para os alunos e seus responsáveis, o que importa é receber o melhor atendimento do poder público.
Não importa se federal, estadual ou municipal.

Expediente

*Tereza Porto é Secretária de Estado de Educação
do Rio de Janeiro.

Alexandre Vieira*
Para iniciarmos esta discus-

Claudia Costin*

são, cabe relatar que o que não falta ao
país são jovens inteligentes, cheios de

O desenvolvimento econômico e
social só se dá a partir do acesso a
uma educação de qualidade que enfatize leitura, raciocínio
matemático e uma mente investigativa. O Brasil rompeu a
inércia e passou, pelo menos parcialmente, a tratar a educação com maior prioridade. Esse avanço trouxe também
novos problemas. A escola não se preparou para receber
alunos cujas famílias não tinham acesso à cultura letrada.
A universalização implicou um recrutamento acelerado de
professores e uma pressão sobre os cursos de Pedagogia,
com a exigência (correta) de que todos tivessem nível de
formação superior.
No Brasil, muitos alunos saem inseguros das faculdades, não sabendo o que e como ensinar em sala de aula.
Uma pesquisa feita a pedido da Fundação Victor Civita
mostra o quanto a formação inicial para o ensino infantil
e fundamental é deﬁciente e não oferece aos futuros professores os elementos para se dar uma boa aula.
A pesquisa mostra que os 71 cursos de Pedagogia analisados concentram mais de 3 mil disciplinas, sendo praticamente 2/3 delas totalmente distintas umas das outras.
As instituições parecem distantes das reais necessidades
das escolas. Dos cursos avaliados, apenas 5,3% da carga
horária são dedicados ao ensino infantil e só 20,7% dizem
respeito a didáticas especíﬁcas, metodologias e práticas de
ensino. Prevalecem conteúdos importantes, mas que têm
carga horária excessiva para alguém que vai atuar em sala
de aula. Além da formação da Universidade, o professor
também se beneﬁciaria de um estágio mais efetivo. A
pesquisa evidencia que os estudantes apenas observam
aulas nas escolas, sem orientação adequada.
Mas não basta formar bem o professor. Também é
preciso escolher os melhores proﬁssionais que vão atuar
em sala de aula. Segundo dados do IBGE, dos 2,43 milhões
de pessoas de 7 a 14 anos que não sabem ler e escrever,
87,2% estão matriculados em alguma turma de ensino
fundamental ou médio. É urgente a articulação entre
Governos, Universidade e Sociedade para a formulação,
gestão e monitoramento de políticas públicas que privilegiem a formação e a seleção adequadas de professores,
em prol de um ensino básico de qualidade para todos.

curiosidade, plenos de energia, e com
muito espírito de iniciativa. Não podemos cruciﬁcar a sociedade por algumas
questões éticas educacionais. Diante de problemas sociais,
políticos e da própria educação brasileira, possuímos uma
gama de cidadãos capazes e competentes para racionalizar
de forma educada e eﬁcaz sobre diversas situações.
Mas e a sociedade num contexto geral? A realidade é
que o Brasil de hoje precisa, mais do que nunca, de um sistema educacional moderno, adequado, que possa preparar
nossa população para um mundo onde o manejo adequado
da língua falada e escrita, do raciocínio formal e abstrato
e da informação é cada vez mais importante. Não basta
simplesmente construir escolas, é preciso atenção, cuidados
com os alunos iniciando a carreira estudantil, partindo dos
níveis infantis, enﬁm, educar para a cidadania.
Sem dúvida, não é um ponto fácil de realizar. Fatores
como respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade,
devem sem dúvida fazer parte de um contexto educacional que transmita esses fatores à sociedade. Na atual
sociedade, o preconceito, o desrespeito, a criminalidade,
a violência, o roubo, furtos, os conﬂitos gerados por adolescentes principalmente reﬂetem a falta de educação
tanto social quanto familiar. Segundo Cortella (2007),
a principal responsabilidade educacional vem dos pais,
porém muitos não possuem este questionamento quanto
ao aspecto educacional.
É preciso que acreditemos na reestruturação educacional
do país, assim como de alguns professores que se sustentam de serviço público como um “cabide de estabilidade”,
mas que não se preocupam em formar cidadãos pensantes
e críticos. Não é tarefa fácil para o professor. Não os julgo
por este fator, porém é evidente que alguns realmente
necessitam de uma reciclagem pedagógica e também ﬁnanceira. Por ﬁm, temos que acreditar nos jovens, para que
sociedade e educação possam caminhar em harmonia.
*Alexandre Vieira é especialista em Bases Fisiológicas e Metodológicas do Treinamento Desportivo, pela
Escola Paulista de Medicina, e Professor da UNIBAN

* Cláudia Costin é Secretária Municipal de Educação do
Rio de Janeiro.
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Guia Histórico

Criado em 1977 com o intuito de resgatar e conservar a história
e a memória do povo judeu, o Museu Judaico do Rio de Janeiro se
entrelaça com as lembranças e as tradições judaicas. Com o apoio de
outros ativistas, os três casais fundadores da instituição – Naum e Ester
Kosovski, Jorge e Bela Josef e Chaim e Rosa Szwertszarf – engajaramse no trabalho, instalando inicialmente o Museu na Biblioteca Klepfisz,
em Copacabana, e posteriormente sendo transferido, no ano de 1986,
para a atual sede, localizada no Centro do Rio de Janeiro.

Acervo

A primeira peça do acervo foi um menorá (candelabro de sete braços, um dos símbolos do judaísmo), réplica de um exemplar italiano
do século XVIII, adquirida do artesão José Feldman. Nascido na Rússia
em 1899, Feldman viveu no Rio de 1925 até sua morte, em 1978. Foi
fotógrafo, garimpeiro, antiquário e artesão. Com o objetivo de que cada
lar judaico tivesse uma hanukiá (candelabro de oito braços, objeto do
ritual judaico usado por ocasião de Hanuká), ele passou a reproduzir
hanukiot. O conjunto de 69 hanukiot exibidos no Museu Judaico, constituindo a Coleção Feldman, foi doado pelo casal Yvone e Leon Herzog.
O Museu Judaico também é um local de preservação da memória
do Holocausto e homenagem aos sobreviventes, muitos deles vivendo
hoje no Rio. Além da exposição permanente de objetos, fotos e papéis
alusivos à tragédia (inclusive um uniforme de campo de concentração com uma estrela-de-davi amarela,
símbolo que os judeus europeus foram
obrigados a usar nas roupas durante o
nazismo), o Museu dispõe de biblioteca
com mais de 300 títulos abordando o
tema e realiza mostras periódicas e palestras sobre os acontecimentos.

sideradas até hoje uma espécie de talismã
contra maus espíritos, sendo colocadas
nos quartos dos recém-nascidos; Roupas
e objetos relativos ao Holocausto, como
um uniforme de campo de concentração;
Estrela-de-davi, que os judeus europeus
foram obrigados a usar durante o regime
nazista; Ponteiro (yad, em hebraico); “Mão
de prata”, objeto usado na sinagoga pela
pessoa que tem o privilégio de ser convidada a ler
um trecho do Pentateuco; Meguilá, ou livro de Ester,
lido por ocasião dos festejos de Purim, que narra
a vitória dos judeus sobre o inimigo Haman,
que queria eliminá-los do reino persa, e sua
salvação graças à intervenção de Ester junto
ao rei Ahashverus.

Videoteca

Mais de mil vídeos, em mais de 10 idiomas, legendados em português, com assuntos ligados ao povo judeu, desde filmes históricos
a documentários recentes sobre Israel e musicais de Hollywood. A
videoteca promove sessões regulares na sede do Museu e empresta
vídeos a escolas.

Documentos

Há obras raras como “Livro dos Judeus”, de
Flavius Josephus, 1814; Bíblia Ilustrada de Gustav
Doré; Biblioteca Espanhola, de rabinos do século
XVIII; exemplar de A Columna, o primeiro periódico israelita em língua portuguesa, editado por
David Perez em 1916. Entre outros documentos,
passaportes de imigrantes, cartas pessoais,
atas de clubes e instituições, além de fitas
com depoimentos de imigrantes judeus.

Acervo Histórico

A biblioteca temática inclui mais de 600
títulos entre ficção, memórias, religião, folclore, medicina, filosofia, direito, ética e literatura infantil. Além dos muitos títulos sobre
o Holocausto, roupas e objetos alusivos a este
período estão expostos em caráter permanente. Revistas, boletins e folhetos de entidades judaicas do
Estado do Rio enriquecem a vasta e importante fonte de pesquisa para
o registro da história da comunidade judaica brasileira no Museu.

Alguns dos objetos em exposição

A coleção de 69 hanukiot é um exemplo de arte para fins religiosos e da diversidade das influências recebidas pelo povo judeu. São
réplicas perfeitas, que retratam a ornamentação típica da Europa Ocidental. Entre outros objetos estão a Torá (em hebraico, rolo da lei);
Estojo para livro de reza em prata, do século XVIII na Itália; Placas
de Shadai (que em hebraico representa um dos nomes de Deus), con-

Menorá

Rolos de Torá

Núcleo de Estudos

O Museu desenvolve, em colaboração
com outras entidades, estudos sobre temas
ligados à imigração judaica para o Brasil e ao
Holocausto. Participa ainda de eventos
em escolas e entidades representativas
da sociedade civil, com o objetivo de estimular a reflexão em torno de questões
como a memória e a exclusão.
Museu Judaico do Rio de Janeiro
Endereço: Rua México 90, 1º Andar – Centro
– Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20031-141
Tel.: (21) 2240-1598

Meguilá, ou livro de
Ester, lido por ocasião
dos festejos de Purim
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História da Educação

Emília Beatriz María Ferreiro Schiavi
nasceu na Argentina, em 1937. Formou-se em
psicologia pela Universidade de Buenos Aires,
no ano de 1970, época em que também estudou
na Universidade de Genebra e trabalhou com o
epistemólogo Jean Piaget.
Dois anos mais tarde, volta para Buenos Aires,
onde forma um grupo para discutir e pesquisar temas sobre alfabetização. Este grupo era constituído
por Ana Teberosky, Ana Maria Kaufmam, Liliana
Tolchinsky, entre outras pessoas que também
eram especialistas ou pesquisavam o assunto.
Exilada após um golpe de estado na
Argentina, seguiu para a Suíça, onde passa a ministrar aulas na
Universidade de Genebra, onde tem oportunidade, juntamente com
Margarita Gómez Palacio, de elaborar uma pesquisa com crianças
portadoras de dificuldades de aprendizagem.
Em 1979, vai com seu esposo Rolando Garcia para o México e,
com a co-autoria de Ana Teberosky, publica o livro Los sistemas de
escritura en el desarrollo del niño. Nos anos seguintes lança vários
outros livros: Nuevas perspectivas sobre los processos de lectura y
escritura, Processos de alfabetización, La alfabetización en processo.
Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño é traduzido para o
Brasil como Psicogênese da língua escrita.
Recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de
Buenos Aires no ano de 1992 e, dois anos mais tarde, lhe é conferida
a medalha “Libertador da Humanidade”, pela Assembléia Legislativa
da Bahia. Esta deferência já tinha sido entregue ao educador Paulo
Freire e ao líder sul-africano Nelson Mandela. Um ano depois, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro a homenageia, entregando-lhe
o título de Doutor Honoris Causa.
Emília Ferreiro reside atualmente no México, onde desenvolve seus
trabalhos de pesquisa no Departamento de Investigações Educativas
(DIE). Além disso, ministra palestras e conferências por todo o mundo.
Ao escutarmos a palavra “alfabetização”, automaticamente remetemos o nosso pensamento à psicóloga Emília Ferreiro. Entretanto, ao
contrário do que muitos pensam, ela não desenvolveu um método de
ensino para alfabetização. Sua pesquisa baseava-se em como ocorrem
a construção e o desenvolvimento da linguagem escrita na criança.
Através das investigações da psicóloga juntamente com seus colaboradores, pode-se perceber que a questão principal da alfabetização inicial
consiste numa natureza conceitual e não perceptual. As pesquisas mostram
também que a aprendizagem não ocorre somente no âmbito escolar, no
qual os alunos só aprendem o que os professores lhes ensinam.
Nesta perspectiva, o primeiro professor que a criança tiver deve
ensinar as letras e os sons das sílabas. Após a criança memorizar,
estaria apta a ler e a escrever. Entretanto, se por algum motivo o
professor ensinasse e a criança não conseguisse aprender a ler e a
escrever, deveria ser encaminhada a um psicopedagogo, ao psicólogo ou a um tratamento clínico. Contudo, estas ideias perdem sua
validade a partir do momento em que a pesquisa apontou que as
crianças têm noção da escrita, ainda antes de entrarem para a escola.
Elas formulam e constroem hipóteses sobre o conhecimento, antes

4

Jornal Educar

mesmo de iniciar a aprendizagem em seu processo formal (leitura e
escrita). Para Ferreiro, o aluno é o maior agente nesse processo de
aprendizagem, uma vez que é capaz, como dito acima, de construir
hipóteses, além de interagir e interpretar o mundo.
Emília Ferreiro determinou a sequência de etapas, ou seja, para
que aconteça algo, anteriormente a criança já deve ter passado por
alguma outra etapa. Esses estágios são mediadores da estrutura mental que interagem no aspecto do desenvolvimento motor, intelectual
e no desenvolvimento afetivo.
A cada avanço de etapa que o aluno alcançava, os “erros” eram
valorizados como “erros construtivistas”, pois o professor ia analisar
de forma lógica por que as crianças estavam dando as respostas “erradas” para alguns problemas. Os estágios eram divididos em três:
pré-silábico, silábico e alfabético.

Pré-silábico
Logo depois que a criança faz a diferenciação entre o iônico e o
não-iônico, começa a pedir os eixos qualitativos e quantitativos para
que consiga ler e escrever, pois percebe que, para se escrever, são
necessárias formas além do desenho. Após esta etapa, ela começa a
exigir o conhecimento de outras letras, pois já não aceita a repetição
delas, além de colocar sempre um número mínimo de letras para
construir uma palavra, pois assim consegue relacionar o que escreve
com o som da palavra que ela determina para qualquer objeto.

Silábico
Neste estágio começa a haver uma relação significante entre o que
se escreve e o que se lê. Tem início a fonetização. Cada sílaba oral
representa uma letra na escrita, independentemente de ter ou não
o valor convencional.

Alfabético
Agora as representações gráficas passam a ocorrer através dos
fonemas das palavras e não por sílabas orais. No estágio anterior,
a criança relacionava cada sílaba com uma letra apenas, mas neste
momento ela percebe que uma sílaba pode ser constituída por uma,
duas ou até três sílabas, procurando, entretanto, ser fiel a escrever
as palavras conforme os sons que escuta.
As pesquisas de Emília Ferreiro são vastas, tanto quanto as suas
obras. Falar desta estudiosa e de suas ideias em tão pequeno espaço
nos limita a privilegiarmos apenas uma ou outra de suas teorias. Para
se aprofundar em todo o conteúdo desta brilhante educadora, se faz
necessário que o leitor busque textos complementares.
Fontes:
CARVALHO, Rebeca. Um Encontro com Grandes Educadores. Vol. 1,
Rio de Janeiro: Cháris Editora, 2007.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Ed.
Cortez, 1986.
______. Alfabetização em processo. São Paulo: Ed. Cortez, 1989.
______ & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1986.

Livros
A escrita infantil
Cláudia Maria Mendes Gontijo
Cortez Editora – Tel.: (11) 3864-0111
A obra é importante referência para professores, alfabetizadores, pedagogos, psicólogos e estudiosos da linguagem que
se interessam pelos processos de apropriação da escrita pelas
crianças, compreendendo a alfabetização como uma prática sociocultural que se desenvolve em sociedades que fazem uso da escrita e,
também, como um processo que deve contribuir com o desenvolvimento
da formação da consciência crítica de diferentes cidadãos-crianças que
sobrevivem das adversidades da sociedade atual.
Caminhos para aprender a ler e escrever
Josette Jolibert e Christine Sraïki
Editora Contexto – Tel.: (11) 3832-5838
Neste livro, as autoras partem do princípio de que é necessário, em primeiro lugar, criar condições favoráveis para
uma aprendizagem bem-sucedida. E, com base na pedagogia
de projetos, sugerem e explicam como ensinar a partir de escolhas
didáticas e de instrumentos conceituais.
Cultura em movimento – Matrizes africanas e ativismo
negro no Brasil
Elisa Larkin Nascimento (org.)
Selo Negro Edições – Tel.: (11) 3872-3322
A coleção Sankofa Vol. 1 – Matrizes Africanas da Cultura Brasileira tem a intenção de resgatar e atualizar o rico conteúdo
de pesquisas e reflexões produzidas no contexto das atividades
do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro). Sankofa
é um dos conjuntos de ideogramas que significa que nunca é tarde
para voltar a recolher o que ficou para trás.
Comunique-se com seu filho: de 0 a 5 anos, de 6 a
11 anos e adolescentes
Antoine Alaméda
Editora Vozes – Tel.: (24) 2233-9000
Comunicar-se com seus filhos, chegar à compreensão em família, entre pais e filhos, irmãs e irmãos é o objetivo desta série
composta de 3 livros, nos quais você vai encontrar as respostas
e os conselhos necessários para se sair bem, e mais rapidamente, dos
problemas familiares, das explosões de raiva do caçula às mentiras do
mais velho, passando pelas oscilações de humor do filho do meio.
Uma história diferente contada de trás pra frente
Ana Maria de Andrade
Imperial Novo Milênio – Tel.: (21) 2580-1168
Uma história diferente, contada de trás pra frente. Do fim,
se chega ao começo. Do começo, chega-se ao fim. Essa
história eu já conheço. Mas eu nunca li assim. Tente ler de
trás pra frente essa história diferente...

Série Infanto-juvenil – A casa da árvore
mágica
Mary Pope Osborne
DCL – Tel.: (11) 3562-8001
Nesta série, os irmãos Aninha e João são levados pela misteriosa casa da árvore para muitas
aventuras pelo mundo e pela história através dos
títulos. Entre elas, Dinossauros antes do anoitecer;
O cavaleiro ao amanhecer; Múmias de manhã; Piratas depois do meio-dia. Suba na árvore mágica, entre na
casa e boa leitura!
Papa-Figo e outras lendas do Brasil
Mario Bag
Paulinas Editora – Tel.: (21) 2232-5486
Nesse livro, o autor contempla lendas pouco conhecidas
do folclore brasileiro. Ou, melhor dizendo, apenas conhecidas em alguns lugares do Brasil. São construções
ficcionais mais rústicas do que as tão populares lendas
do Saci-Pererê ou do Curupira, por exemplo, e que ainda
guardam os recursos originais que as inspiraram.
Coleção Na selva e na mata
Alba Capeli e Dora Dias
Editora FTD – Tel.: (11) 3721-3232
Em cada livro da coleção, as crianças vão conhecer um animal, suas características, seus
costumes, sua alimentação, habitat, tamanho e
outros aspectos. Todas as histórias são contadas
na primeira pessoa, e o próprio animal fala de si.
Os textos são sintéticos e extremamente interessantes, uma leitura leve e agradável que faz com que
as crianças aprendam brincando.
Diário de escola
Daniel Pennac
Editora Rocco – Tel.: (21) 3525-2000
Consciente de suas dificuldades em sala de aula durante a infância e a adolescência, Pennac apresenta
aos leitores uma abordagem original e perspicaz que
pouco é retratada em livros pedagógicos: a dor e a solidão do aluno que, como o próprio autor, obteve baixo
rendimento ao longo da vida escolar.
Coleção Viola de bolso – Quero nascer de novo!
Ilan Brenman
Editora Escala Educacional – Tel.: (21) 3525-2000 /
3855-2101
Sofia olhava desconfiada para o barrigão da mamãe. Como
podia uma criança morar lá dentro? Todos em volta de Sofia só falavam daquele bebê... Que sentimentos a menina
vai enfrentar com esse nascimento? O livro abre portas para a discussão
de fantasias infantis diante da chegada de um irmão ou uma irmã.

O Jornal Educar abre espaço, aqui, para que editoras divulguem seus lançamentos. O material será avaliado e publicado de acordo com o
perfil do público-leitor. As publicações deverão ser enviadas para a redação do jornal, com a referência Lançamentos Editoriais.
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Ciências

Novidades tecnológicas oferecem propostas para melhor qualidade de vida
Por Wellison Magalhães
Foram meses de trabalho e organização, até a execução do Proje- tamente lembrar o importante papel da diretora geral da instituição:
to Científico, realizado pelo Colégio Alfa Cem, em Jacarepaguá, que “O nosso alvo é incentivar o aluno do Ensino Médio a produzir um mamanteve o foco nas
terial mais elaborado,
áreas de biologia, quícomo uma monogramica e física. Divididos
fia ou uma pesquisa.
em 40 grupos difeQueremos um aprorentes, os estudantes
fundamento da parte
foram espalhados em
deles”, afirma a sutrês espaços, todos
pervisora. E foi o que
equipados com som
se viu no encontro.
e multimídia, sendo
Os alunos apresentaduas salas de aula e o
ram os trabalhos, e
auditório da escola.
se submeteram aos
Nos espaços, dequestionamentos que
zenas de alunos se
surgiam em profusão
congregavam em pevindos dos professores
quenos grupos, em
que compunham as
média com seis intediversas bancas que
grantes, para discutir
foram formadas.
Os alunos prepararam e apresentaram os temas com a ajuda de
recursos
multimídia,
e
em
grupo
responderam
as
questões
da
banca
os detalhes finais da
Os quase 200 aluapresentação. Afinal,
nos do Ensino Médio
a supervisora da unida escola estiveram
dade em Jacarepaguá,
envolvidos diretaMaria do Socorro Alves
mente, entre pesquisa, elaboração e
da França, estava entusiasmada com o diapresentação dos temas. E eles eram
ferencial do evento: os alunos não estariam
realmente diversificados. As turmas
apenas apresentando, mas respondendo a
do 1º ano trabalharam assuntos como
questões formuladas por uma banca formaalumínio e metais, papel, plástico, vidro
da pelos professores de diversas áreas, que
e óleo e material orgânico. E empenho
atuam na instituição.
não faltou para cada grupo. A turma
Os temas são variados e foram sugeri1002 que também usou o recurso de
dos pelos próprios professores do Ensino
multimídia, trouxe um vídeo, produzido
Médio. Segundo Maria do Socorro, eles
pelos alunos do grupo, onde era ensinado
foram escolhidos dando ênfase à questão
passo a passo como transformar o óleo,
da preservação do planeta. “A escola dá
que é usado e jogado fora na pia da couma importância significativa aos projetos.
zinha, em sabão, para o uso doméstico.
Uma equipe de professores se reuniu para
No final da palestra, pedaços de sabão
elaborar o evento, após encontros que aprofundaram as
foram distribuídos a todos os presentes
divisões dos grupos”, informa a professora Maria Cristina
na sala. Já as turmas do 2º ano trataram de questões
Cerqueira, enfatizando o apoio e a orientação necessários
específicas, como o tema “Biodiesel, Estados Unidos
para a realização de eventos deste porte. Dessa forma,
e Etanol”, defendido pela turma 2002, que fala sobre
ela explica o processo do Espaço Científico, para imediao biocombustível, cuja matéria-prima é o milho. Além
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do Power Point, os estudantes construíram uma maquete com uma
fábrica, um milharal e um posto de distribuição, seguindo o modelo
norte-americano.
Outros grupos falaram
ainda sobre o biodiesel na
Europa, o usado no Brasil
e o hidrogênio empregado
como combustível e em
suas demais aplicações.
Embora muitos trabalhos
de turmas diferentes abordem o mesmo tema, a
escola esperava a criatividade e particularidade em cada apresentação. Para o 3º ano os assuntos foram
pneus, empresa de produtos cosméticos,
de decoração e construção, móveis com
material reciclado e fábrica de materiais
de construção, além de empresa de
coleta e processamento de lixo. A cada
assunto tratado o entusiasmo se fazia
notório. Para Henrique Vaz, aluno do
2º ano, que pesquisou sobre o biogás, com mais cinco componentes, o
tema ganhou importância capital.
“O biogás é uma fonte alternativa,
e aprendemos que precisamos de
mais investimento nesta área”,
diz o aluno. Para ele a expectativa
foi positiva: “foram dois meses de
muita pesquisa”, afirma.
Mas se enganou quem pensa
que apenas os alunos tiveram
trabalho. O professor de física
Rafael Barros afirma que os profissionais de educação têm que
estar antenados com tudo o que
está acontecendo: “Os alunos
vêm com temas muito atuais.
Isso exige muito de cada um de
Os temas foram variados, focados nas
matérias de física, química e biologia.
nós, porque precisamos acomOs estudantes do Alfa apresentaram
propostas socioambientais em
panhar os assuntos para poderseus trabalhos
mos auxiliá-los”, afirma. Claudia
Schiavo destaca que, enquanto
diversas escolas realizam feiras
de ciências, o diferencial deste encontro é a maturidade que podem
ganhar para a vivência na universidade. “Num trabalho como esses,
é possível eles adquirirem noção do que encontrarão na faculdade.

Os alunos percebem com mais clareza o que significa interdisciplinaridade”, diz a professora de Biologia.
Além dos professores, os pais dos estudantes foram convidados
a participar das apresentações, mas não como meros expectadores.
Era possível encontrar nas mãos dos responsáveis, que visitavam
os grupos para também dar suas contribuições nas avaliações, os
mesmos papéis de avaliação utilizados pelos mestres nas bancas.
Sandra Dantas, mãe da aluna Natália Dantas, da turma 1001, era
uma das avaliadoras dos trabalhos apresentados. Para ela, participar
é interagir positivamente com a escola e com os alunos: “Não posso
avaliar o trabalho da minha filha, mas pude avaliar diversos outros
trabalhos. É importante para os pais estarem presentes na escola, e
participarem de toda forma, contribuindo com o processo de educação
dos filhos”, conscientiza Dantas.
Fabio Augusto Alves, diretor geral da Unidade em Jacarepaguá,
confirma o processo do Espaço Científico, que começa com o estudo
de todo o conteúdo das disciplinas durante o ano letivo, e dentro do
projeto eles usam o que estudaram, fazendo uma ligação com o próprio futuro. Segundo Alves, cada grupo tem um professor orientador
que ajuda no desenvolvimento do tema. “Um projeto como esse dá
suporte na escolha profissional, e além disso vai despertar um grande
número de pesquisadores, tenho certeza”, afirma com entusiasmo o
diretor.
Depois de quatro horas de
evento, o Espaço Científico encerrou a
apresentação dos 40 grupos e o exame
minucioso por parte dos docentes que
formaram as bancas. Após falarem
exaustivamente sobre vários temas,
foi possível detectar um interesse ainda
maior pelos assuntos de cunho científico. As propostas e ideias debatidas
para um mundo ecologicamente mais
viável foram apresentadas, e têm tudo
para dar certo. Resta saber se aqueles
que comandam a economia e a política do planeta estão dispostos a ouvir
estas vozes.
Colégio Alfa Cem
Estrada de Jacarepaguá, 6816 –
6860 – Freguesia – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22753-033
Tels.: (21) 2447-3567 / 2447-7503
Diretor da Unidade: Fabio Augusto C. Alves
Supervisora: Maria do Socorro Alves da França
Fotos: Tony Carvalho
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Política Educacional

Pesquisa revela aumento de matrículas na Educação Básica
Por Antônia Lúcia
Depois de ficar por mais de 30 dias sem ter o compromisso de
levantar cedo para ir à escola, preparar material, carregar pesadas

de alunos matriculados em creche, pré-escola, ensinos fundamental,
médio e regular, educação especial e de jovens e adultos.

mochilas, estudar para as provas, aprender cálculos e matérias indis-

De acordo com o MEC, os resultados obtidos a partir do levanta-

pensáveis à aquisição do conhecimento, mesmo não sendo sempre do

mento anual realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-

agrado da turma, chega para os alunos das redes pública e privada

sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram uma significativa

de ensino o mês de fevereiro e, com ele, a volta às aulas. Em 2009,

estabilidade de matrículas no Ensino Fundamental e um substancial

ao iniciarem mais um ano letivo, além das novidades e receios que

acréscimo nas matrículas de alunos da Educação Profissional, em

costumam vir junto com o retorno aos bancos escolares, alunos e

relação ao ano de 2007, além de outros dados.

professores trarão em suas bagagens os resultados do Censo Esco-

Os resultados do Censo da Educação Básica indicam um aumento

lar 2008, publicado pelo Diário Oficial da União, no último dia 16 de

de 0,4%, cerca de 203.940 alunos matriculados a mais, em relação

janeiro desse ano.

ao ano passado. Em números absolutos, o total de matrículas passou

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-

de 53.028.928 em 2007 para 53.232.868 em 2008. No que se refere

nais Anísio Teixeira (Inep), entidade responsável pelo levantamento

ao Ensino Profissionalizante, o Educacenso mostra que em 2008 o

estatístico sobre a Educação Básica no país, os resultados apre-

número de matrículas cresceu 14,7%, um dos mais altos índices de

sentados pelo Diário Oficial da União referem-se apenas aos dados

variação. Foram 795.459 alunos registrados contra os 693.610 do

que servem de base de cálculo dos coeficientes de distribuição dos

ano anterior.

recursos do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Variação Percentual de Matrículas Brasil 2007 - 2008

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – e,
com algumas exceções, não contempla a matrícula da rede privada
de ensino. Os dados divulgados pela portaria nº 1.308 do Ministério

Comparação de Matrículas da Educação Básica por Etapa
e Modalidade Brasil 2007 e 2008.
Etapas/Modalidades de Educação
Básica
Educação Básica

Matrículas / Ano
2007

2008

53.028.928 53.232.868

Variação
2007-2008

203.940

0,4

Educação Infantil

6.509.868

6.719.261

209.393

3,2

Creche

1.579.581

1.751.736

172.155

10,9

Pré-escola

4.930.287

4.967.525

37.238

0,8

-35.573

-0,1

Segundo o MEC, paralelamente ao Ensino Médio, a educação pro-

Ensino Fundamental 32.122.273 32.086.700

Fontes: MEC/Inep/Deed.

Ensino Médio

8.369.369

8.366.100

-3.269

0,0

fissional teve aumento de 19,6%. Já a Educação Profissional subse-

Educação Profissional

693.610

795.459

101.849

14,7

quente – oferecida aos estudantes que já concluíram o Ensino Médio

Educação Especial

348.470

319.924

-28.546

-8,2

– atingiu a casa dos 10% no aumento de matrículas. Na opinião do

EJA

4.985.338

4.945.424

-39.914

-0,8

Ministro da Educação Fernando Haddad, é preciso ter uma meta mais

Ensino Fundamental

3.367.032

3.295.240

-71.792

-2,1

Ensino Médio

1.618.306

1.650.184

31.878

2,0

Fontes: MEC/Inep/Deed.
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Diferença
2007-2008

Gráficos: Luis Fernando

da Educação (MEC) trazem as informações referentes à quantidade
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ambiciosa de integração do Ensino Médio com a Educação Profissional.
“Hoje isto está na casa dos 10%. Precisamos pensar alguma coisa

em torno de 30% de acesso da juventude de 15 a 17 anos a uma
escola de ensino técnico”, disse o Ministro.

Já o segmento da Educação Especial sofreu uma inversão da curva de atendimento aos alunos com deficiência. Em 2008 o número

Para a turma miúda o Censo também trouxe novidades. De acor-

de matrículas caiu de 348.470 em 2007 para 319.924, perfazendo

do com os índices apresentados, as matrículas em Educação Infantil

-8,2 pontos percentuais e evidenciando cada vez mais a política de

(creches) também tiveram um avanço expressivo de quase 11%,

inclusão na educação básica brasileira. Com essa inversão, o número

representando um total de mais 172.155 crianças atendidas. Do

de alunos da educação exclusiva matriculados em classes comuns

total geral de 1.751.736 matrículas, a região Sudeste responde por

do ensino regular e da educação de jovens e adultos, num total de

824.254, tendo tido um acréscimo de 15,3% em relação ao ano de

61.828 escolas, passou de 306.136 em 2007 para 375.775 em 2008,

2007. No segmento da Pré-Escola (quatro e cinco anos) ocorreu uma

uma variação de 22,7%.

ampliação de 37.238 matrículas, gerando um percentual de crescimento de 0,8%.

Evolução na matrícula na educação especial por
tipo de atendimento / Brasil 2003 – 2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Escolas exclusivas 358.898 371.383 378.488 375.488 348.470 319.924
e classes especiais
Alunos incluídos no 145.141 195.370 262.243 325.136 306.136 375.775
ensino regular

Fontes: MEC/Inep/Deed.

Gráficos: Luis Fernando

Comparação de Matrículas da Educação Infantil - Creche
Brasil e Sudeste 2007 e 2008

No Ensino Fundamental, das 27 unidades da Federação, apenas
os estados do Amazonas (2,7%), Rio de Janeiro (3,5%) e Distrito
Federal (10,2%) apresentaram variação de acréscimo na oferta de
matrícula, refletindo dessa maneira uma estabilidade nessa área
da Educação Básica. Também no Ensino Médio, as oscilações de

Fontes: MEC/Inep/Deed.

Segundo o Inep, na Educação Infantil (Pré-escola) a rede municipal

matrículas em quase todos os estados são quase inexpressivas.

abrange 75% do atendimento. Somente em cinco estados da Fede-

Em 2008, houve uma diferença de percentual de apenas (-0,1%),

ração a rede pública de ensino não é responsável pela oferta de mais

segundo os números do Censo. As informações levantadas pelo

de 70% das vagas. Ainda nesse segmento, em relação aos quatro

Inep mostram que nos estados do Acre e do Amazonas houve um

estados que compõem a região Sudeste, de acordo com os resultados

crescimento de 8% e 7% da ampliação do atendimento, respectiva-

apresentados pelo Censo, o Estado do Rio de Janeiro obteve o melhor

mente. Além desta e de outras informações, os dados confirmaram

índice de crescimento da Educação Infantil (Pré-escola) passando de

que a rede estadual continua a deter mais de 80% das ofertas de

316.353 matrículas em 2007 para 335.145 em 2008, com abertura

matrículas.

de mais 18.792 inscrições.

Na opinião do Ministro da Educação a estabilidade da matrícula

Pré-escola

no Ensino Fundamental apresentada pelo Censo Escolar não causou

Gráficos: Luis Fernando

nenhuma surpresa, sobretudo em virtude da queda de natalidade
que a população brasileira vem experimentando nos últimos anos.
Rede municipal
abrange cerca
de 75% do
atendimento

Devem-se ressaltar, segundo ele, alguns aspectos importantes da
ampliação oferecida aos jovens de Ensino Médio. “A inversão da curva
da Educação Social, o fato de os alunos hoje com deficiência serem
majoritariamente matriculados em escolas regulares e a ampliação do
acesso a creches entre 2007 e 2008 são três aspectos importantes”,
declarou Fernando Haddad.

Jornal Educar

9

Quanto às matrículas da Educação Básica por dependência adminis-

educação básica que já ofereciam, ou passaram a oferecer, atividades

trativa, o censo mostra que a maior parte dos alunos dessa modalidade

complementares. Em 2007, eram 186.975 alunos. Hoje, somam 919.208,

é atendida pela rede pública. Nos 199.761 estabelecimentos de ensino

conforme mostra o quadro abaixo.

estão matriculados 53.232.868 alunos, sendo que 46.131.825 estão
em escolas públicas (86,7%) e 7.101.043 (13,3%) estudam em escolas
da rede privada. As redes municipais contam com a maior parte dos
estudantes, respondendo por 24.500.852 matrículas (46%).
Matrículas na Educação Básica por Dependência
Gráficos: Luis Fernando

Administrativa em 2008

Já na Comparação de Matrículas da Educação Básica segundo a Região Geográfica, o Sudeste apresentou o maior número de atendimento,
324.540, cerca de 1,6% ponto percentual em relação ao ano anterior.

Gráficos: Luis Fernando

Comparação de Matrículas da Educação Básica segundo a
Região Geográfica

Número de turmas segundo o tipo de atividade
complementar e proporção de alunos

Brasil - 2008
Tipo de Atividade
Complementar
Acompanhamento pedagógico
(reforço escolar).

Nº de Turmas

Proporção de
alunos

758.638

82,53%

Artes e cultura.

352.012

38,30%

Atividades de iniciação
profissional.

13.265

1,44%

Direitos humanos e cidadania.

45.182

48,32%

Esportes e lazer.

444.135

10,83%

Inclusão digital e comunicação.

99.540

6,53%

Meio ambiente e
desenvolvimento sustentável.

60.034

7,54%

Programas intersetoriais.

69.339

7,54%

Saúde, alimentação e
prevenção.

7.450

0,81%

Total de alunos

919.208

__

Fontes: MEC/Inep/Deed.
Nota: Em uma turma pode ser oferecida mais de uma atividade complementar.

A maior preocupação do Ministério da Educação, segundo o ministro, é com o ritmo de transição do Ensino Fundamental de oito
para nove anos, já que estamos há dois de ver o fim do prazo para
que essa implementação seja concluída, e 48% das matrículas ainda
não cumpriram essa migração. “Temos 52% das crianças no Ensino
Fundamental de nove anos, mas, por lei, temos apenas dois anos para
finalizar essa transição”, declarou o ministro, lembrando que até 2010
todas as crianças com seis anos de idade devem estar matriculadas
no primeiro ano do Ensino Fundamental.
Entre as regiões que engrossam a estatística desses 48% que ainda
faltam ser concluídos, a região Norte, com exceção dos estados de
Fontes: MEC/Inep/Deed.

Rondônia e Amazonas, mostra indicadores abaixo da casa dos 25%
de transição. Em contrapartida as escolas de estados como Rio de Ja-

Na Atividade Complementar, outro dado expressivo diz respeito ao

neiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais,

número de alunos que passaram a desenvolver atividades complemen-

Goiás e Tocantins já contabilizaram mais de 95% da implementação

tares no contraturno escolar com a proposta de aumentar o tempo

de oito para nove anos do Ensino Fundamental.

de permanência dos mesmos nas escolas, participando de atividades
ligadas ao seu desenvolvimento curricular. Em um ano, aumentou
em cinco vezes a quantidade de alunos matriculados em escolas de

10

Jornal Educar

Fontes: Inep/MEC/Deed.

Cidadania

Por Antônia Lúcia
Quem não conhece a fábula do beija-flor

a articulação de um trabalho já realizado há

que, em meio a um incêndio na floresta,

algum tempo. O nosso objetivo maior é estar

quando todos os outros animais tentavam

promovendo essa filosofia para que as pessoas

fugir, optou por fazer a sua parte pegando

percebam que com essa atitude podemos ter

com o bico, gota por gota, a água de um lago

uma sociedade mais equilibrada”, declarou.

e jogando sobre o fogo. Um outro animal,

Ao falar sobre a Riovoluntário, organi

ao ver aquela cena, perguntou intrigado:

zação criada em 1997 e que vem trabalhando

– Beija-flor, você acha mesmo que pode

desde a sua fundação na promoção da cultura

apagar um incêndio? – Tenho certeza de que

do voluntariado, a diretora executiva Heloisa

não, respondeu o pequeno pássaro. – Mas
eu faço a minha parte.
E, assim como na parábola, a Appai tem

Coelho conta que nesse período houve muitos
Julio Cesar da Costa, Presidente da Appai, recebe de Cláudia
Pressoto, Coordenadora de Voluntariado, o Selo de Instituição
Social Parceira da Riovoluntário

avanços na implementação do voluntariado
com pessoas física, jurídica e empresarial.

dado a sua contribuição à sociedade, ou melhor, como diz o Presidente

Segundo ela, a Riovoluntário busca exatamente potencializar as par-

da Associação Julio Cesar da Costa, tem devolvido à sociedade tudo

ceiras que têm mais dificuldade. “A gente capta recursos voluntários,

aquilo que ela nos vem fornecendo.

bens materiais, horas de voluntários, qualifica e encaminha esses

Como reconhecimento desse trabalho, a Associação Beneficente dos
Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro (Appai)

recursos com o objetivo de fazer com que essas instituições possam
prestar um melhor atendimento a seus públicos”, explica Heloisa.

recebeu das mãos da Coordenadora de Voluntariado Cláudia Pressoto o

Ao definir o que esse prêmio representa para a Associação, o Presi-

selo de Instituição Social Parceira oferecido pela Riovoluntário, durante

dente Julio Cesar da Costa explicou que a premiação “é o coroamento

a cerimônia da XII edição do Troféu Beija-Flor, a instituições que têm

do êxito de estarmos sempre com essa preocupação de apoiarmos,

fomentado, pontuado e otimizado ações voluntárias.

com o nosso trabalho, os excluídos e as instituições que necessitam

Além do selo de Parceiro Social, a Appai teve mais um motivo para

de nosso apoio”, finaliza.

celebrar essa homenagem. A funcionária Sheila
dos Santos (foto à esq.) foi
uma das dez voluntárias
selecionadas pela Riovoluntário, a partir de mais
de 100 inscrições. Para
Sheila, essa premiação é
a retribuição de todo o esforço feito pela Appai nesse setor. “É uma satisfação saber que o nosso
trabalho está crescendo e que, sobretudo, estamos atingindo o alvo,

Da direita para
a esquerda, Julio
Cesar, Rodrigo
Teixeira, Sheila
dos Santos e
Daniele Oliveira
confraternizamse durante a
cerimônia de
entrega da
XII edição do
Troféu Beija-Flor,
oferecido pela
Riovoluntários

a meta...”, disse a voluntária, partilhando da mesma visão do Coordenador de Responsabilidade Social Rodrigo Teixeira. “Essa premiação é
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Saúde

12

Jornal Educar

Saúde Bucal

Quando usado corretamente, o fio dental remove a placa bacteriana e os resíduos de alimentos das áreas onde a escova dental não tem
acesso fácil, como, por exemplo, a linha da gengiva e as áreas entre os dentes. O uso diário do fio dental é altamente recomendável, uma
vez que a placa bacteriana pode levar ao aparecimento de cáries e doenças gengivais. Em relação às próteses fixas, além do fio dental
convencional, o usuário precisa do auxílio de outros acessórios.

Higienização da prótese fixa:
A prótese fixa deve ser higienizada com acessórios diferentes,
além da escova e do fio dental convencionais. Em farmácias e lojas
especializadas encontramos o passa-fio, o dental-floss e a escova
interdental.
O dental-floss se assemelha a uma ponta plástica já com o fio
unido a ela, tendo espessura mais grossa.
O passa-fio é uma pequena agulha plástica, na qual inserimos o
fio dental. Ele deve ser colocado abaixo dos dentes da prótese fixa,
pois o fio dental não passa diretamente. Evitam-se, assim, infiltrações
entre a raiz pilar e a coroa da prótese fixa. O acessório é vendido em
caixinhas de 20 unidades.
A escova interdental deve ser usada sempre que o vão onde
será introduzido o passa-fio for mais largo. Assim, a higienização
será mais eficiente. A escova vem com 3 refis de cerdas, e cada refil
deve ser trocado mensalmente. Durante o dia, pode-se fazer somente
a escovação normal, usando-se a escova convencional, mas, antes
de dormir, a escova interdental e o fio dental são obrigatórios sob a
prótese fixa.

dedo médio, deixando uns dez centímetros entre os dedos. Segurando
o fio dental entre o polegar e o indicador das duas mãos, deslize-o
levemente para cima e para baixo entre os dentes. Passe cuidadosamente o fio ao redor da base de cada dente, ultrapassando a linha de
junção do dente com a gengiva. Nunca force o fio contra a gengiva,
pois ele pode cortar ou machucar o frágil tecido gengival. Utilize uma
parte nova do pedaço de fio dental para cada dente a ser limpo. Para
remover o fio, use movimentos de trás para frente, retirando-o do
meio dos dentes.

Que tipo de fio dental devo usar?
Há dois tipos de fio dental. São eles:
Fio de nylon (ou multifilamento) e o Fio PTFE (monofilamento).
Existem no mercado fios dentais de nylon, encerados ou não, com
uma grande variedade de sabores. Como esse tipo de fio é composto
de muitas fibras de nylon, ele pode, às vezes, rasgar-se ou desfiar,
especialmente se os dentes estiverem muito juntos. Embora mais
caro, o fio de filamento único (PTFE) desliza facilmente entre os
dentes, mesmo com pouco espaço, e não se rompe. Usados de maneira adequada os dois tipos de fio removem a placa bacteriana e os
resíduos de alimentos.
Faça uma boa higienização de sua prótese e visite a clínica semestralmente para uma profilaxia preventiva. Somente assim você
manterá a beleza, a saúde e a durabilidade de seu sorriso!

Fonte: http://www.saudeemsorriso.odo.br/higienizacaoprotesefixa.asp

Higienização dos dentes permanentes:
Para usar o fio dental de maneira correta faça o seguinte:
Enrole aproximadamente 40 centímetros do fio ao redor de cada

Use aproximadamente
40 centímetros de fio,
deixando um pedaço livre
entre os dedos.

Siga, com cuidado, as
curvas dos dentes.

Assegure-se de limpar
além da linha da gengiva,
mas não force demasiado o
fio contra a gengiva.

Fonte: http://www.colgate.com.br/app/Colgate/BR/OC/Information/OralHealthBasics/
GoodOralHygiene/BrushingandFlossing/HowtoFloss.cvsp

Fontes: http://www.saudeemsorriso.odo.br/higienizacaoprotesefixa.asp e www.colgate.com.br/app/Colgate/BR/OC/Information/OralHealthBasics/GoodOralHygiene/BrushingandFlossing/HowtoFloss.cvsp. – Extraídos em 19/01/09.
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História

Projeto parte da realidade do aluno e o torna sujeito de sua história
Por Claudia Sanches

Da realidade do aluno
para a história do Brasil.
O projeto promete
mostrar que os alunos
também fazem parte da
construção do nosso país.
Durante a apresentação
da cerimônia do Beijamão, Dom João, sua
corte e o povo são
personagens principais

“Dom João de Portugal, para os mares do
Brasil / Caravelas, alto
mar, / Um destino a cumprir (...) / Brasileiros, portugueses / Brasileiros, portugueses /
muito tempo se passou / dois séculos, / Um só coração(...)”.
A música, de autoria da professora Thelma Taets, foi trilha sonora
da abertura do projeto História e memória do lugar onde vivo, que
culminou numa feira integrada e apresentação da peça “A Corte no
Rio de Janeiro”, realizada com o Ensino Fundamental
da Escola Estadual Marechal Rondon, localizada em
Santa Cruz da Serra, município de Duque de Caxias.
Segundo a coordenadora pedagógica Lúcia Helena
de Souza, o projeto foi fruto da união dos trabalhos dos
professores Claudia Mendes e Cláudio de Paula, respectivamente de Educação Física e História. Durante a culminância os alunos falaram sobre a época da chegada da
Família Real até a abolição da escravatura, sem esquecer
a data em que se comemora o dia da Consciência Negra.
Os alunos retrataram as festas populares, a culinária, a
saúde, a literatura e a arte desse período.
Enquanto a música tocava, o aluno Igor, na pele de

única era enorme e não havia distinção de classe social ou cor, conforme explica o professor Cláudio: “Para beijar a mão de sua majestade
a ﬁla era única, e havia um momento ímpar de democracia: negros,
homens, mulheres, pessoas da alta sociedade e militares se enﬁleiravam
e esperavam a sua vez para falar com o rei, que não fazia distinção de
classe social, sendo por isso um governante
muito admirado pela população na época. O rei
ouvia as pessoas uma por uma. Reza a lenda
que uma senhora sempre ia pedir que Dom
João interviesse para que soltassem seu ﬁlho
que estava preso”, conta Cláudio.
A feira mobilizou todas as áreas do
conhecimento. A professora Vera, de Artes,
não parava de trabalhar, sempre retocando
suas obras. Ela e os alunos pesquisaram sobre os artistas trazidos por Dom João, como
Johann Rugendas e Jean Baptiste Debret, no
trabalho “Uma

Dom João, e a Corte entravam em cena com o povo
aguardando para a cerimônia do Beija-mão, trazida de
Portugal junto com a Família Real. O Rei se apresentou
à população através do cerimonial, que se tornou uma
oportunidade de o monarca ouvir os seus súditos: a ﬁla
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Caricaturas traduzem a história do
Brasil: Dom João retratado pela
professora de Artes Vera e seus
alunos como um bom governante,
que inaugurou a Academia Imperial
de Belas Artes

viagem conhecendo o Brasil
através das
obras”. Depois

Dom João, representado na tradicional cerimônia do
Beija-mão, se apresenta à população do Brasil. Querido
pelo povo, o monarca ouvia atentamente as queixas e
reivindicações das pessoas. Na fila, um momento no
qual não havia discriminação. Todos esperavam para
falar com o rei: escravos, desembargadores, mulheres
e militares

reproduziram telas e caricaturas dos personagens mais
Muita diversão e arte: Carlota
Joaquina, com seu típico mau humor,
retratada pelos pequenos artistas
como uma figura de destaque na
vinda da Família Real para o Brasil

famosos do período, como o

bairro. Então decidimos fazer o cami-

Rei, Dona Maria, A Louca, e

nho inverso: partir da realidade do alunado e daí sair para a história

Carlota Joaquina. “O Rei fundou

do país. A ideia é fazer com que eles olhem para seu bairro, sua

a Academia Imperial de Belas

rua, sua escola e depois se percebam e identiﬁquem como agentes

Artes, e o estilo Barroco sai de

da história, se reconhecendo como parte desse contexto”, justiﬁca

cena dando lugar aos pintores

Cláudio.

impressionistas, o que constituiu uma verdadeira revolução na arte
e uma invasão de novos costumes”, contou a professora.

Por isso, o objetivo é mostrar a Baixada Fluminense como palco dessa
história e resgatar a importância da comunidade, começando pela pré-

Em Ciências as turmas trabalharam a falta de saneamento básico,

história da região. O professor apresentou revelações maravilhosas como

as doenças endêmicas e a insalubridade da cidade. Os conteúdos se

os Sambaquis, no Bairro São Bento, um sítio arqueológico que reúne restos

misturavam com conceitos de história, quando o prefeito Rodrigues

de conchas e um cemitério, constituindo um verdadeiro museu vivo.

Alves surge com propostas de reurbanização e impõe uma vacinação,
que culmina num grande quebra-quebra no Rio.

Segundo o professor, o objetivo ﬁnal é valorizar a origem dos jovens
e transformá-los em leitores e produtores de texto, assim formando

A professora Flora, de Língua Portuguesa, do 5º ano, que também

cidadãos plenos, multiplicadores

trabalhou a interdisciplinaridade, produziu livros em duplas, contando

de informações: “Um aluno me

a história da chegada da Família Real. “A parceria possibilitou trocas:

disse que falou dos Sambaquis

quem dominava mais a escrita pôde ajudar o outro, que participava

para o seu pai e ele, apesar de ser

mais da ilustração do livro”, contava Flora, enquanto ressaltava a

morador da Baixada há anos, nun-

diﬁculdade de leitura e produção textual dessa geração.

ca tinha ouvido falar no assunto.

As turmas do 6º ano falaram sobre a inﬂuência do negro africano

Daí respondi ao menino que agora

através dos tempos na alimentação, nas festas populares e na ca-

era sua responsabilidade mostrar

poeira. O aluno Alex representou o rei do Congo, caracterizado com

que esses locais existem e preci-

uma bata colorida. “O negro chegou aqui na condição de escravo e

sam ser conhecidos, valorizados e

hoje nós comemoramos a evolução que se expressa em algumas

preservados”.

conquistas”, acrescenta Rosemary.
Fazer os alunos se reconhecerem enquanto protagonistas da his-

Escola Estadual Marechal Rondon

tória de sua vida e de seu país é a proposta principal do projeto, que

Rua Rio Grande do Sul, s/n

foi premiado pela Secretaria Estadual de Educação e recebeu uma

Santa Cruz da Serra – Duque de

verba para que fosse dada continuidade ao trabalho na escola. Para

Caxias/RJ

o professor Cláudio, o empreendimento surgiu da necessidade de os

CEP: 25243-610

estudantes valorizarem o local onde vivem:

Tel.: (21) 3650-7036

“Nós pedíamos para que eles contassem ou escrevessem histórias

Diretora Geral: Michelle dos San-

de suas vidas ou lugar onde moravam e eles diziam que não tinham

tos de Souza

nada para contar, ou então falavam de forma pejorativa sobre seu

Fotos: Marcelo Ávila

Dona Maria, a Louca,
aparece nas paredes da
escola como uma importante
figura da monarquia
portuguesa na vinda da
Família Real
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Educação Artística

Alunos encontram na arte o passaporte para revelar suas habilidades
Por Tony Carvalho
brinquedos e brincadeiras e aos nossos fazeres familiares. A identiﬁ-

tegração do indivíduo como um todo. Ela

cação de um povo está no seu passado, na sua trajetória, na cultura

reﬂete a inﬁnita capacidade humana para

e na memória. Somos todos parte de algo

a associação de experiências e idéias.

que está sempre em formação, construção e

A professora de Artes Cênicas e Artes

transformação. Mas, antes de tudo, somos

Plásticas Célia Damiana Teixeira da Cruz

indivíduos com história, memória, projetos

vivencia diariamente, em sala de aula,

e realizações”, justiﬁca a professora.

experiências que ajudam a deﬁnir a arte

A partir daí, cada aluno foi estimulado

como uma linguagem que expressa a

a resgatar a memória da infância e a criar

alma humana, que transmite as impressões e

uma máscara com o próprio nome. Após

sensações reais que determinada sociedade elabora

a produção dos desenhos, a professora

a respeito de si própria e do mundo ao seu redor.

Damiana iniciou o trabalho com as cores

No Ciep Tancredo Neves, na Glória, a professora

e as noções de estética. O projeto foi di-

Damiana trabalha no curso noturno do Programa

vidido em três partes: a iniciação, com o trabalho

de Educação de Jovens e Adultos. Lá, ela desenvolveu o projeto

de identidade, a elaboração das atividades práticas

Banquete Folclórico, através do qual alunos dos 14 aos 60 anos

e o estudo da história da arte através dos traba-

tiveram a oportunidade de degustar – muitos deles pela primeira

lhos produzidos pelos alunos, quando a professora

vez – as sensações que as atividades artísticas proporcionam.

traçou paralelos com as obras de grandes artistas. A essa altura

Os alunos foram
estimulados a
resgatar a memória
da infância e a criar
máscaras com o
próprio nome
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A arte é o meio indispensável para a in-

Após a produção
das máscaras, a
professora Damiana
iniciou o trabalho com
as cores e as noções
de estética

O que nos identiﬁca? Essa

do projeto, a professora Da-

foi a pergunta geradora de

miana já havia ultrapassado

todo o projeto. “Comecei

bloqueios como a timidez de

compilando textos sobre

alguns alunos e conceitos en-

identidade. No jogo de ima-

raizados, tais como “eu não

gem deitamos nosso olhar

sou capaz de produzir arte”.

sobre Cândido Portinari,

Foi quando ela lançou um

que tão bem retratou o

desaﬁo à turma: produzir

povo brasileiro no seu co-

um banquete folclórico.

tidiano. Somos números,

“A arte é vista, ouvida,

nomes, impressões, ima-

percebida, degustada e

gens e gestos. Com uma

sentida na pele. Cada

cor, com uma forma, um

um de nós traz consigo

cheiro, um gosto, uma

uma memória cultural.

lembrança. A releitura

Temos tradições e raí-

do universo interior

zes que não podemos

nos faz retornar aos

ignorar. Devemos nos

Jornal Educar

Concluído o trabalho de identidade, os alunos passaram a estudar a
história da arte e a produzir desenhos inspirados em obras de
grandes artistas

Para a professora
Damiana, a arte
é vista, ouvida,
degustada e sentida
na pele

orgulhar de tudo aquilo que

O resultado foi tão bom que a professora

nos foi legado. Resgatando a identidade através

Damiana se sentiu estimulada a produzir

de reﬂexões, imagens e textos, nos remetemos

um livro com as receitas dos alunos. Para

aos gostos e cheiros da infância que povoaram

ela, a grande lição do projeto foi permitir

os prazeres familiares. O banquete folclórico é

que cada aluno descobrisse o seu potencial.

a origem de cada aluno representada por uma

“Os alunos do Peja trazem consigo uma

receita de família”, explica.

riqueza de saberes muito grande. Exercer

Os alunos adoraram a idéia e a turma se portou como uma grande

a interação desses

O projeto possibilitou
que muitos alunos
descobrissem o seu
potencial artístico

equipe de produção, na qual cada um desem-

conhecimentos os

penhava o seu papel. “É im-

torna ainda me-

portante que o educador faça

lhores e maiores

com que o aluno se sinta parte

como cidadãos”, ﬁnaliza.

do processo, envolvendo-o de
tal maneira que todos se sintam responsáveis pelo produto
ﬁnal. E que esse produto possa
ser mostrado, tocado, sentido

Ciep Tancredo Neves

por toda a comunidade escolar.

Rua do Catete, 77 – Glória

Tenho 22 anos de experiência em

Rio de Janeiro/RJ

sala de aula e continuo a mesma

CEP: 22220-000

entusiasta de quando ingressei no

Tel.: (21) 2205-8905

magistério”, declara.

Professora de Artes: Célia Damiana

A culminância do projeto foi

Teixeira da Cruz

uma festa. Na cozinha do Ciep, foi

Fotos cedidas pela escola

formada uma grande roda. Cada

Durante a culminância, os alunos apresentaram jograis,
textos e trovas. Em seguida, alunos, professores e convidados
participaram do deguste das receitas

aluno apresentou uma iguaria que
lhe remetia ao sabor da infância. Alguns apre-

sentaram jograis, outros produziram

“Eu preparo um
banquete e reúno
minha família
Num momento de
fartura e também
de alegria
Fico triste quando
lembro que tem
gente que não come
Vive andando pelas
ruas, sofrendo e
passando fome”.

textos e trovas. Um deles escreveu: “Eu preparo um banquete
e reúno minha família / num
momento de fartura e também
de alegria / ﬁco triste quando
lembro que tem gente que não
come / vive andando pelas ruas,
sofrendo e passando fome”.
Para celebrar o banquete, a
professora de música e de folclore Ana Paula Cruz esteve presente, compartilhando as experiências. Em seguida, todos participaram do deguste do banquete.

Resgatando a identidade através
de reflexões, imagens e textos,
os alunos relembraram os gostos
e cheiros da infância criando um
banquete a partir de receitas
caseiras. Dessas receitas nasceu
um livro

Jornal Educar
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Responsabilidade Social

Por Claudia Sanches
“Você sabia que São João de

um lugar melhor para se viver. A

Meriti quase não tem árvores

turma do 3º ano contou a história

em suas ruas e praças? Cuide

“Casamento na água”, do aluno

da sua calçada, da sua casa,

Leoni de Souza, que falou sobre

da sua escola!”. Esse é o recado
dos alunos da Escola Municipal
Francisco Agostinho da Costa,
em São João de Meriti.
O apelo faz parte do projeto
pedagógico Dia + Verde, que coloca a educação a serviço da melhoria
da qualidade de vida. As atividades
estão vinculadas ao lema que a Secretaria de Educação do Município

o problema da água: “O Lucas é
ce quase todos os peixes desse
mar...”. A leitura foi feita pela
professora da turma enquanto os
alunos dramatizavam o tema.
Já a turma da 4ª série encenou
uma peça teatral, enfocando o
cuidado com a vegetação. No texto
aparecem dois personagens, uma

adotou no ano letivo: Aprender a

árvore chamada Mimosa e um

conhecer. “Quando a criança ou o adulto conhecem a realida-

menino, que se torna seu melhor

de, se tornam conscientes, eles aprendem a respeitar. O ensino está em

amigo. Um belo dia um fruto da planta cai na cabeça do garoto e ele

prol de uma causa muito concreta, que não é só do lugar onde a gente

acha que ela fez de propósito. No final há um julgamento para dar

vive, que é muito poluído, mas do mundo inteiro”, justifica a diretora do

um destino à árvore: ou seria condenada a machadadas, ou perma-

colégio, Claudia Galante.

neceria ali, oferecendo seus frutos e sombra às crianças. Cada aluno

Na culminância as crianças do C.A. à 4ª série do Ensino Fundamental
apresentaram aos amigos e à comunidade as produções realizadas no

se vestiu, simbolizou uma parte da planta, e falou sobre as suas
funções, como um modo de defesa de Mimosa.

dia-a-dia da escola, desenvolvidas desde agosto. A meta dos educadores

Segundo Suely, o texto e a dramatização foram uma crítica ao

é levar o aluno a se conscientizar da necessidade de preservar, não só

desmatamento na Amazônia, e emocionaram muito as pessoas: “Eles

a Amazônia, mas o lugar em que habita, e reconhecer a importância de

se empolgam e a atividade incentiva muito a oralidade. Alunos mais

suas ações para a conservação da natureza e do planeta: “Nossa causa

tímidos muitas vezes se

não é panfletária, é real e muito próxima. A nossa cidade está pedindo

revelam nos papéis

socorro, está cada vez mais quente e poluída”, explica a diretora.

de teatro. Outros

O corpo docente acredita que a apresentação leva o aluno a conhecer

despertam

e respeitar o trabalho dos colegas. As turmas do C.A. apresentaram uma

o interesse

coreografia com a música “Vamos brincar de Índio”, da Xuxa, mostrando

pelas aulas,

os valores e a cultura dos indígenas que vivem em sintonia com o mane-

como foi o caso

jo da terra, a pescaria e outras atividades. “As crianças convidavam os

da aluna Ana

adultos a brincar de índio, e a se relacionar com o meio da forma mais

Paula, que mo-

respeitosa possível”, completa a professora Sueli, do 4º ano.

dificou muito seu

Em “Se essa mata fosse minha...”, uma paródia da canção de roda
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um peixe bem divertido, conhe-

Nas peças teatrais
os professores
utilizaram
personagens da
fauna marítima
para falar sobre
o cuidado com
as águas. Depois
conversaram sobre
o rio Meriti e a
falta de vegetação
na cidade, quando
convidaram os
adultos a ingressar
na causa

comportamento a

“Se essa rua fosse minha”, reescrita e interpretada para a comuni-

partir do trabalho”,

dade, os alunos expuseram seus sonhos de transformar o mundo em

conta a professora.

Jornal Educar

As crianças dramatizam histórias com outras crianças, que
entendem que amar a natureza é preservá-la. As professoras
também estimulam a oralidade e a expressão corporal

A prática com projetos pedagógicos

Recicle:
Use vidro para
pintura;
Pet para plantar
temperos;
Latas para fazer
mudas;
Cascas para
adubar plantas.
Junte-se com os
vizinhos e compre
mudas de árvores
para São João
de Meriti.

empolgou toda a equipe de professores e
os alunos, que estão se especializando em
reciclagem. A escola está se preparando
para aproveitar ao máximo todo o lixo
que produz, transformando-o em arte. A
coordenadora pedagógica Yara Bomfim
está estimulando os professores a aprimorar as produções com sucata e já tem
projetos à vista: “Sentimos muito efeito
nas atividades com reaproveitamento. A
equipe abraçou a idéia e está procurando
se aperfeiçoar através de capacitação,
pesquisa em revistas e experimentos”,
relata a coordenadora, que se tornou a
maior entusiasta do assunto. Tampinhas

como cestaria e percussão, confeccionaram panfletos com informa-

de garrafas viraram flores, embala-

ções importantes, plantaram uma árvore para simbolizar a causa

gens plásticas de produtos de limpeza foram reaproveitadas e se

ecológica e construíram uma horta de verduras e temperos. Para

transformaram em mosaicos. As famílias dos alunos também se

encerrar o evento, o grupo saiu em volta do quarteirão da escola e

envolveram, colaborando com

distribuiu panfletos de conscientização com relação à preservação do

o material necessário.

meio ambiente.

No Dia + verde os alu-

Para Rosemare, a orientadora pedagógica, os alunos encararam

nos expuseram trabalhos

as atividades como uma missão. O grupo percebeu que estava di

com material reciclado,

ante de um grande desafio: “Todas as metas foram incorporadas por

apresentaram oficinas

eles. Apesar de muito pequenas, as crianças assimilaram a
idéia e assumiram essa responsabilidade social: cuidar do
planeta começando pela sua casa, sua escola, sua cidade.
Faça a sua parte!”.

Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa
Rua Rubens Peixoto, s/nº – Bairro Engenheiro Belford
São João de Meriti/RJ
CEP: 25520-440
Tel.: (21) 2650-2130
Diretora: Claudia Galante

Um destino correto para o lixo e muitas descobertas: o trabalho com reaproveitamento mostrou
muitas possibilidades para uso do lixo e permitiu o desenvolvimento da criatividade em busca
das saídas alternativas para as dificuldades da vida

Jornal Educar

19

Profissão Mestre

Lições do futebol

Os cinco pilares da comunicação

Um jogo de futebol tem muito a ensinar, professor.
As regras são claras. Além de claras, são poucas e mantêm-se
praticamente imutáveis. Enquanto esportes como vôlei e basquete
constantemente mudam seus regulamentos, as regras do futebol
mudam muito pouco: recentemente, tivemos o quê? O gol de ouro,
esclarecimentos sobre o impedimento e só. Da mesma forma, procure
estabelecer poucas regras de comportamento em sala de aula.
Cartão amarelo. Ele é uma advertência que surte efeito. Ele é
mostrado, e não tem discussão: é melhor tomar cuidado que, na
próxima, posso sair do jogo. Dê o mesmo peso às suas advertências.
Deixe claro a seus alunos que você chama a atenção uma vez. Se
não der resultado, expulsa da sala de aula. E cumpra essa regra.
Hora para começar, hora para terminar. Muitos esportes só terminam quando determinado placar é alcançado, como o vôlei e o tênis.
Uma partida de futebol dura 90 minutos e ponto. Respeite os horários
de começo e término de suas aulas.

Se você quer ter uma comunicação franca e aberta com seus alunos, tenha certeza de construir suas aulas e suas exposições sobre
estes cinco pilares:
Confiança: esta característica é única, pois não pode ser imposta
ou combinada. Ela deve ser conquistada, no dia-a-dia, nas pequenas
e grandes ações. Se prometer que vai fazer algo, cumpra. Chegue
sempre no horário e evite flutuações de humor, para que seus alunos
saibam sempre o que esperar de você. Mais do que qualquer outra
coisa, confiança se constrói sobre repetição e consistência.
Respeito: preste bastante atenção no que você fala em sala de
aula. Evite falar mal de outras pessoas, mesmo que sejam figuras
históricas. Também não reclame de nada referente à instituição, pois
seus alunos não estão nem um pouco interessados na briga que você
teve com a coordenadora. Não adianta demonstrar respeito por seus
alunos se você não o faz com todas as outras pessoas fora da sala
de aula. Seja íntegro.
Compreensão: esta característica vem um pouco com a experiência, mas pode ser treinada. Aprenda a “ler” seus alunos, seus
comportamentos e expressões. Se não conseguir fazer isso, vai
perder uma ótima maneira de melhorar as suas aulas. Sem
compreensão, você pode não desenvolver o próximo pilar
da comunicação.
Empatia: é a capacidade de se espelhar na emoção da
outra pessoa. De sintonizar com seus sentimentos
para determinar o quanto ela está aprendendo, ou se está pronta para concordar com
você, quando estiver negociando com
diretoria ou colegas, por exemplo.
Preocupe-se com o que é importante para a pessoa com quem você
fala, sempre.
Conclusão: toda comunicação
deve terminar melhor do que começou. Você deve sair com algo a mais:
seja um acordo, seja uma promessa, seja o
brilho nos olhos dos seus alunos. Não se permita
nunca sair de uma conversa ou aula com aquele
sentimento de “e daí?”.

Autoconfiança
Autoconfiança é uma das principais características de um bom
professor. É através dela que muitas ideias e informações são
“compradas” pelos alunos (e pela direção, quando você vai
apresentar um projeto novo). Algumas dicas para você
desenvolver a sua confiança:
1. Aumente o seu arsenal. Ninguém pode se dar ao
luxo de parar um dia e achar que já sabe tudo
sobre gerenciamento, liderança, comportamento humano, comportamento dos
alunos, práticas pedagógicas ou funcionamento do pensamento humano. Há
sempre algo para aprender, espaço para
se desenvolver. Não se permita estacionar
em seu desenvolvimento profissional.
2. Conheça seu ambiente. Quais são os
valores, escritos e não escritos, da escola em que você trabalha? Como os seus
colegas veem o trabalho desenvolvido na
instituição? Eles sabem onde querem chegar?
E seus alunos, do que gostam e do que não gostam?
Descobrir as respostas para essas perguntas é fundamental
para melhorar as suas aulas.
3. Prepare-se. Visualize o sucesso. Evite o estresse para que a sua
mente se mantenha limpa e possa trabalhar melhor.
Faça exercícios para aumentar seu nível de energia.
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Matéria cedida pela Revista Profissão Mestre
Colaboração: Brasílio Neto
Ilustração: Luiz Cláudio de Oliveira

Língua Portuguesa

Sandro Gomes*
Há certas palavras e expressões na Língua Portuguesa que sempre

DIA A DIA / DIA-A-DIA

oferecem aquela dúvida no momento da escrita. Isso porque são muito

DIA A DIA se refere a algo que se faz de forma

semelhantes a outras, muitas vezes com significado muito próximo,

diária ou regular.

o que faz com que aquele que escreve se detenha naquela dúvida,

Ex.: Dia a dia vamos buscando melhorar sempre mais.

algumas vezes interrompendo o processo de criação do texto. Em

DIA-A-DIA tem valor de substantivo, significando

atenção a essas dúvidas, vamos abordar aqui alguns desses casos

cotidiano ou rotina.

para facilitar no momento da escrita.

Ex.: Meu dia-a-dia tem sido muito cansativo.

A CERCA DE / HÁ CERCA DE / ACERCA DE

EM PRINCÍPIO / A PRINCÍPIO

A CERCA DE significa aproximadamente, perto de.

EM PRINCÍPIO quer dizer em tese ou

Ex.: Ficamos a cerca (aproximadamente a) de

até segunda ordem.

um metro da jaula.

Exs.: Em princípio todos têm o mesmo

HÁ CERCA DE tem o mesmo significado de

valor perante a lei / Em princípio todos

A CERCA DE, mas subentende a presença

ficarão detidos.

dos verbos Fazer ou Existir.

A PRINCÍPIO quer dizer antes de tudo

Ex.: Há cerca de (faz) dois meses nos

ou inicialmente.

encontramos. / Há cerca de (existem)

Ex.: A princípio (antes de tudo) eu estava

dez pessoas na casa.

confiante, depois enxerguei a realidade.

ACERCA DE quer dizer a respeito de ou
sobre.

A FIM / AFIM

Ex.: Conversamos acerca de (sobre) vários assuntos.

A FIM encerra a ideia de finalidade
ou objetivo.

AO INVÉS DE / EM VEZ DE

Exs.: Viajo a fim de resolver a questão. / Ficou muito a fim de con-

AO INVÉS DE significa ao contrário de.

quistar a bolsa.

Ex.: Arrancou em alta velocidade ao invés de ir calmamente ao objetivo.

AFIM é um adjetivo que expressa a ideia de proximidade ou iden-

Obs.: Note que ir em alta velocidade é uma ideia oposta à de ir

tificação.

calmamente.

Ex.: Tendemos a conviver bem com pessoas afins.

EM VEZ DE quer dizer em lugar de.

Essas são apenas algumas situações que causam certo embaraço

Ex.: Foi sair com os amigos em vez de estudar para a prova.

a quem pratica a escrita em Língua Portuguesa. Mas, como se vê,

AO ENCONTRO DE / DE ENCONTRO A

as dúvidas. Com o tempo a prática vai reduzindo as dificuldades e

AO ENCONTRO DE tem o sentido de aproximação, proximidade.
Ex.: O fato ocorrido veio ao encontro (aproximou-se) de nossas

basta estudar um pouco mais detalhadamente para se desfazerem
facilitando cada vez mais o processo de escrever. O segredo é um
só: estudar e praticar sempre.

expectativas.
DE ENCONTRO A, ao contrário, expressa a ideia de oposição ou
adversidade.
Ex.: Essa proposta vai de encontro a (está em confronto com)
nossas convicções.

*Sandro Gomes é Bacharel em Língua Portuguesa e Literaturas
Brasileira e Portuguesa, além de Revisor do Jornal Educar.
Ilustração: Luiz Cláudio de Oliveira
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Interdisciplinaridade

Para os alunos e professores
do Ciep Paulo Pontes, a
transformação social começa na
leitura. Por isso, o evento contou
com um espaço onde os visitantes,
inclusive as crianças, dispunham
de livros para todos os gostos

Por Tony Carvalho

O pensador húngaro Ervin Laszlo defende a tese de que o mundo
passa por uma macrotransição – uma mudança profunda, abrangente

dinâmicas, com músicas e dramatizações, e estáticas, com exibição
de cartazes, maquetes e painéis.

e irreversível que ocorre em todos os níveis e sistemas. Segundo ele,

Sob a supervisão de um professor-orientador, cada turma dos

neste mundo em rápida mutação, novas eras tecnológicas surgem

Ensinos Fundamental e Médio abordou um subtema especíﬁco: da

com frequência cada vez maior. Para enfrentar esse maciço progres-

história do município às tradições da cultura chinesa; de experimentos

so tecnológico ele aﬁrma que

físicos e químicos à biodiversi-

o fundamental é nos concen-

dade; das grandes invenções

trarmos no fator crítico de toda

à qualidade de vida; do mo-

macrotransição: a consciência

vimento estudantil de 1968 à

humana.

violência urbana nas grandes

Os alunos do Ciep Paulo

cidades, tudo foi explorado

Pontes, em São João de Meriti,

com o objetivo de apresentar

demonstraram estar atentos

à comunidade escolar estudos

a essas transformações e se-

acadêmicos antenados com

rem sabedores de que tomar

o mundo que está além dos

consciência do papel de cada

muros do colégio.

um é o caminho para uma so-

“A feira anual é um even-

ciedade melhor. Durante a VII

to que muito acrescenta no

Feira da Cultura do colégio,

aprendizado e na motivação

eles apresentaram uma série

dos nossos alunos, proporcio-

de trabalhos que tiveram como

nando entre eles maior inte-

eixo condutor o tema O que

gração”, declara a diretora da

vivemos e o que precisamos
para sobreviver. As apresentações consistiram de atividades
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escola, Heloísa Vieira Simões.
Uma das turmas do 3º ano do Ensino Médio abordou o período político brasileiro que ficou
conhecido como "Anos de Chumbo"

Para a diretora adjunta Sônia
Maria de Souza, a mostra é

uma grande celebração do conhecimento.

dispostos em grandes tabuleiros, despertaram

“Os alunos se envolvem intensamente,

a atenção dos visitantes que ﬁzeram questão

proporcionando um grande aprendizado.

de participar da brincadeira. Outra turma do

Assistindo aos trabalhos, nos sentimos

2º ano apresentou experimentos químicos, sob

recompensados ao ver o amadurecimento

os cuidados do professor Cláudio Vernin. Os

dos nossos alunos”, constata.

alunos ﬁzeram ensaios com soluções eletrolíticas

O professor de Línguas Portuguesa

Realizada há sete anos consecutivos, a Feira da Cultura
do Ciep Paulo Pontes é o evento cultural mais aguardado
na comunidade

e Inglesa Hércules Silva orientou uma

e reproduziram um modelo atômico de emissão
de partículas – experiência que desencadeou o

das turmas do 1º ano do Ensino Médio a

estudo da química em que foram descobertos

abordar o tema violência. Os alunos

os prótons, sendo possível a partir daí apri-

promoveram um debate e ence-

morar o estudo da disciplina. Com uma

naram uma peça sobre o

garrafa pet e conceitos de Física,

assunto. Isaac Carvalho,

alunos do 1º ano reproduziram a

professor de História,

turbina do avião, que transforma

orientou uma turma do

em trabalho mecânico-rotatório

3º ano que resgatou o

a energia cinética de um ﬂuido

movimento estudantil

em movimento. Outra equipe

de 1968 no Brasil. “Esse

construiu experimentos para

movimento teve um sig-

calcular a velocidade de um

niﬁcado muito grande na

móvel e conceitos de potên-

vida do estudante, pois

cia e resistência na utilização

foi um período de resis-

de alavancas e roldanas.

tência mundial contra

Para a coordenadora pe-

regimes de ditaduras”,

dagógica Valéria Moraes dos

enfatiza. A professora
Paula Danuse, de Bio-

Alunos do Ensino Médio realizaram vários experimentos a partir dos conhecimentos adquiridos
durante as aulas de Química

logia, promoveu um

Santos, a cada ano, com a
Feira da Cultura, a comunidade escolar passa por

estudo sobre o aquecimento global e a biodiversidade, desenvolvido

grandes transformações. “A questão principal é a socialização do saber.

por alunos do 1º ano. Já a professora de Geograﬁa Marli Campos Lima

O evento possibilita compartilhar conhecimentos que

conduziu os alunos do 7º ano em

se estendem à família. É um momento em que

um trabalho sobre a migração de

o aluno mostra um pouco da sua produção que

nordestinos às grandes cidades

muitas vezes ﬁca restrita à escola. É um momento

do Sudeste. “A proposta foi que-

de superação e crescimento”, ﬁnaliza.

brar paradigmas e preconceitos,
fazendo alunos e visitantes re-

Ciep 397 – Paulo Pontes

ﬂetirem que a seca no sertão só

Rua Tenente Pedro Gomes Martins, s/nº

existe porque há uma verdadeira

Éden – São João de Meriti/RJ

indústria que não tem interesse

CEP: 25535-040

em ver o problema resolvido”,

Tel.: (21) 2656-5529

aﬁrma.

Coordenadora pedagógica:

Uma turma do 2º ano,
Os visitantes também
tiveram a oportunidade
de compreender os
conceitos de potência
e resistência na
utilização de alavancas
e roldanas

orientada pelo professor Marcos
Cruz, apresentou 17 jogos matemáticos abordando diferentes
conceitos da disciplina. Os jogos,

Valéria Moraes dos Santos
Fotos: Tony Carvalho
Um dos grupos de estudantes do 2º ano
do Ensino Médio apresentou ensaios
com soluções eletrolíticas e despertou
a curiosidade de muitas pessoas
interessadas no assunto
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Ciências

Escolas técnicas apresentam trabalhos criativos na promessa de um mundo melhor
Por Wellison Magalhães

“O gênio de Einstein vinha de sua imaginação e criatividade. Ele
era capaz de pensar fora do esquadro e vislumbrar as coisas de modo
diferente. Desde quando era adolescente, ele tentava visualizar como
seria viajar ao lado de um raio de luz”. Estes são trechos da nova
biografia de Albert Einstein, publicada recentemente no Brasil.
Esta pode ser também a introdução da biografia de centenas de
adolescentes e jovens que participaram da I Projetec 2008, uma feira
de inovações tecnológicas, realizada na Escola Técnica Visconde de
Mauá, no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca, no último
semestre. Com suas invenções mirabolantes, e vontade de contribuir
para um mundo melhor para todos, dezenas de alunos se organizaram
e mostraram suas caras para os milhares de visitantes.
Pelo edital de convocação divulgado, a expectativa do evento não
poderia ser minimizada. Foram abertas 25 áreas de atuação. Matérias
como administração, ciência da computação, eletrônica, telemática,
eletrotécnica, física, meteorologia, telecomunicações, entre outras
disciplinas, formaram a agenda da feira.
A I Projetec Rio 2008 é organizada por um grupo composto por
quatro escolas técnicas federais do Rio de Janeiro, além de três instituições particulares: a Escola Técnica Electra, a Rezende Rammel
e a Rio de Janeiro. A Visconde de Mauá realiza há uma década a
feira que apresenta os diversos projetos desenvolvidos pelos alunos
ao longo do ano. “Como temos nos últimos anos recebido sempre o
apoio de algumas outras instituições, resolvemos convidá-las para
fazerem parte oficialmente deste evento”, afirma Marcos Thompson,
diretor adjunto da Mauá.
Ao se andar pelos corredores apinhados de estandes, era possível perceber o quanto os estudantes das diversas escolas técnicas,
públicas e privadas, estavam pensando em melhorar a vida das
pessoas. Antes da abertura, nos bastidores do salão de exposição,
as diversas escolas e os muitos projetos já ocupavam a atenção
eletrizante dos estudantes. Uma grande movimentação traduzia
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bem o espírito de cada grupo ao preparar os seus trabalhos
para serem expostos.
A aluna Aline Figueira, da Faetec de Santa Cruz, responsável pelo trabalho sobre meio ambiente e sobre como o
trabalhador pode manter sua proteção individual, afirmou
que “o Projetec era a grande oportunidade para traduzir
todo o aprendizado do ano”. Para a coordenadora do
Centro Técnico de Segurança no Trabalho, o mesmo
em que Aline estuda, Rogéria de Almeida, a feira tem a
importância capital de investir na formação e em informação. Quem
vai à feira tem a oportunidade de aprender com estes alunos”, diz.
E de fato as invenções e criatividade não encontram limites na
mente destes jovens. Alguns mereceram destaque do próprio público
que visitou a feira. Um grupo de alunos produziu um fogão solar, feito
com painés de papelão e revestido de papéis de alumínio. Os estudantes garantem que cozinharam em 30 minutos dois ovos e gastariam
perto de 100 minutos para cozinhar duas xícaras de arroz.
Duas “Ecomotos” também foram uma surpresa. Já em sua segunda versão, os alunos da Rezende Rammel criaram uma bicicleta
movida a hidrogênio. O aluno Bernardo Pires, do 2º ano, afirmou que
a invenção partiu das aulas de Mecatrônica. Um carrinho “sleeper”

Os alunos se reuniram em grupos, de turmas diferentes, para elaborar os
projetos criativos, que foram a tônica da feira

Pára-raios caseiros, fogões solares e motos
movidas a hidrogênio foram desenvolvidos
pelos aprendizes das escolas técnicas

arrancou suspiro de muitas mães. Movido a bateria, através de controle remoto, é possível ninar
um bebê sem nenhum esforço. O protótipo foi
apresentado num carrinho de brinquedo, mas que
pode ser facilmente adaptado a qualquer carrinho.
Mas as invenções não param por aí. Os alunos da Rammel também
pensaram no Intell Bus. Um painel com números como o de um telefone seria encontrado nos principais pontos de ônibus. O passageiro
discaria o número do seu coletivo e imediatamente um sinal seria
transmitido ao veículo, que seria orientado a parar. Caso não o fizesse,
uma mensagem advertiria quanto à negligência do motorista.
As idéias encontradas no I Projetec 2008 nasceram em profusão.
Os milhares de visitantes da feira tiveram a oportunidade de se deparar com elas, em cada espaço visitado. Para Marcos Thompson, a
criatividade nasce de muito tempo e é explorada neste universo de
estudo das escolas técnicas: “As crianças têm muitas idéias. Quando
chegam na escola técnica elas percebem que algumas coisas que
pensaram quando pequenos podem se tornar realidade, além de

Quase todas as invenções tinham a finalidade de
melhorar a vida da população, como um ponto
de ônibus eletrônico (à esquerda) que orienta a
parada do motorista

ajudar nosso dia-a-dia e facilitar nossa
vida”, explica Thompson.
A feira é realizada por cerca de 250 alunos com projetos expostos, explica o diretor
adjunto, entre as escolas da rede Faetec e
colégios particulares. Para Thompson, um outro objetivo do Projetec
é mostrar à população que tanto a rede pública como a particular
podem produzir trabalhos e invenções de qualidade.
Para o aluno Emerson Bruno, do 3º ano da Escola Técnica República,
em Quintino, o Projetec é a grande oportunidade de mostrar a cara e desenvolver os projetos pensados durante o ano. “Estamos expondo nosso
trabalho, nossa competência e apresentando cada um para o mercado de
trabalho”. Bruno ressaltou ainda os meses de pesquisa e trabalho prático
necessário para o evento. O grupo falou sobre aterramento elétrico, e
como é possível proteger as casas das descargas elétricas.
A ideia de pensar numa qualidade de vida para as pessoas parece
estar impregnada no imaginário das escolas, como esclarece a professora e diretora do Visconde de Mauá, Isabella Gaze. “É o jovem da
escola técnica aplicando o conhecimento científico e tecnológico que
ele tem a projetos preocupados com o meio ambiente e problemas
sociais. Acho isso fantástico”, conclui Gaze.
Para esse ano a Visconde de Mauá espera receber outra vez a Projetec, com as dezenas de alunos e suas invenções, e a presença de
milhares de visitantes. Mas há uma particularidade que une a todos:
a curiosidade e necessidade de encontrar respostas para um mundo
cada vez melhor.

Escola Técnica Visconde de Mauá
Rua João Vicente, 1775 – Marechal
Hermes – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21610-210
Tels.: (21) 3390-0561 / 2489-7710
Diretor Adjunto: Marcos Thompson
Diretora: Isabella Gaze
Fotos: Marcelo Ávila
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Appai
Tel.: (21) 3983-3200 / 3147-3153
Portal: www.appai.org.br/ciclo/form.asp
e-mail: treinamento@appai.org.br
1 - Linguagem Oral e Escrita
Objetivo: Discutir a relação entre língua
oral e língua escrita, suas similaridades
e diferenças; Apresentar as descobertas
das neurociências no campo da leitura e
da escrita; Compreender a natureza da
leitura e da escrita em nível de palavras
isoladas e no texto; Fornecer subsídios
para a compreensão das dificuldades que
possam surgir no processo.
Data: 13/02/2009
Horário: 9:00 às 12:30min – sexta-feira
Palestrante: Renata Mousinho
Formação: Doutora em Linguística pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Mestre em Linguística pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro; Especializada
em Psicomotricidade pelo Institut Supérieur de Réeducation Psychomotrice/
Paris; Graduada em Fonoaudiologia.
Programação: Relação Leitura x Escrita; Relação Língua Oral x Língua Escrita;
Desenvolvimento da escrita na humanidade: Pressupostos sociointeracionistas,
construtivistas e cognitivistas; Processamento de dupla rota – para leitura
e para escrita; Hipótese do Déficit no
Processamento Fonológico; Abordagem
conexio.
Tipo do Evento: Palestra
Situação: Aberto
2 - Educação Especial
Objetivo: Proporcionar uma visão reflexiva e prática sobre os vários fatores
que norteiam o processo de inclusão do
educando com necessidades educacionais especiais.
Data: 14/02/2009
Horário: 9:00 às 13:00 – sábado
Palestrante: Patrícia Lorena
Formação: Psicóloga Clínica; Mestranda
em Educação Especial; Psicopedagoga;
Professora da cadeira de Alfabetização
do curso de Pedagogia.
Tipo do Evento: Palestra
Situação: Encerrado
Programação: Integração x Inclusão; O
processo sócio-histórico do atendimento
ao deficiente; Legislação que regulamenta a Educação Especial no Brasil;
Alunos que demandam Educação Especial; Tipos de Necessidades Especiais;
Deficiência Auditiva (DA); Deficiência
mental (DM); Deficiência Visual (DV);
Altas Habilidades (AH)/Superdotados;
Comportamentos Típicos (CT).

Senac – RJ
Tel.: (24) 3358-1950 / 3358-1952
1 - Psicomotricidade
Objetivos: Propiciar condições para a
constituição de competências de profissionais que utilizam o movimento
humano, em todas as suas formas, para
promover o desenvolvimento afetivo,
cognitivo e social.
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Data Prevista: 18/4/2009 a 09/5/2009
Horários: 9:00 às 13:00 – sábado
Descrição: Programa de Aperfeiçoamento, com duração de 16 horas presenciais, distribuídas em 2 módulos, um
com 6 horas e o outro com 10 horas.
Voltado para profissionais interessados
em criar ações educativas que utilizem
o movimento humano, em todas as suas
formas, como elemento importante para
o desenvolvimento afetivo, cognitivo e
social. Destina-se a educadores, psicólogos, pediatras e fonoaudiólogos.
Competências a serem desenvolvidas: Utilizar o corpo como modo e meio
de integração com a realidade, para que
se constitua como aliado no processo
educativo; Criar atividades educativas que
utilizem o movimento humano, em todas
as suas formas, para promover o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social,
favorecendo as percepções sensoriais,
cinestésicas, psicomotoras e afetivas.
2 - Tutoria Online
Objetivos: Propiciar condições para o
desenvolvimento de competências profissionais do tutor on-line relacionadas
às dimensões pedagógica, gerencial,
social e técnica da atividade.
Descrição: Programa de extensão, na
modalidade a distância, com duração de
84 horas distribuídas em três módulos,
com 28 horas cada um. Destina-se a
profissionais que tenham interesse em
realizar tutoria on-line.
Requisitos: Ensino Superior completo
Competências a serem desenvolvidas: Atuar de acordo com as etapas e
os procedimentos didático-pedagógicos
estabelecidos no programa a distância,
visando à aprendizagem; Elaborar e
aplicar estratégias de ação adequadas
ao processo de aprendizagem; Interagir
com os participantes, mobilizando-os
continuamente à aprendizagem; Utilizar
material didático interativo para facilitar
a aprendizagem; Centrar o processo ensino-aprendizagem em projetos de ação
que objetivem a resolução de questões
relevantes; Avaliar e avaliar-se criticamente, numa perspectiva diagnóstica.
Composição:
Oficina 1 - Educação on line - Tutoria
On Line
Oficina 2 - A Mediação on line - Tutoria
On Line
Oficina 3 - Ambiente Virtual de Aprendizagem e Ferramentas de Mediação Tutoria On Line

Momento Atual
Tel.: (21) 2266-1944
1 - Administração Escolar
Objetivos do Curso: Conhecer todo o
processo de desenvolvimento e formação da personalidade do ser humano;
Entender a importância da percepção
nas relações interpessoais; Conhecer
os diversos fatores que interferem no
processo da comunicação, motivação

e afetividade e aplicar os conceitos estudados para compreender os aspectos
psicológicos que afetam as relações
interpessoais e discutir possíveis interferências no grupo.
Perfil Profissional: O profissional
formado neste curso desenvolve capacidade de liderança, visão da importância estratégica da escola na sociedade
e habilidades gerenciais. Além disso,
torna-se apto a atender as exigências
na elaboração e desenvolvimento de
projetos escolares.
2 - Gestão Educacional
Objetivos do Curso: Habilitar o aluno a
identificar as características das organizações e suas relações com os ambientes
externo e interno, de modo a otimizar a
sua atuação como gestor educacional.
Perfil Profissional: O profissional formado neste curso desenvolve capacidade de liderança, habilidades gerenciais e
visão estratégica do campo educacional.
Além disso, torna-se apto a atender as
exigências na elaboração e desenvolvimento de projetos pedagógicos.
3 - Psicopedagogia Institucional em
Ciclos de Formação
Objetivos do Curso: Habilitar o aluno a
identificar as características das organizações e suas relações com os ambientes
externo e interno, de modo a otimizar a
sua atuação como gestor educacional.
Perfil Profissional: Com foco no aprendizado permanente de adultos, jovens e
crianças, este profissional irá auxiliar na
superação das dificuldades e das trocas
recíprocas no ambiente de trabalho.
Deve levar em conta a necessidade de
os integrantes da instituição estarem
cientes das mudanças, inclusive das
políticas públicas curriculares.
4 - Gestão Educacional em Ciclos de
Formação
Objetivos do Curso: Habilitar o aluno a
identificar as características das organizações e suas relações com os ambientes
externo e interno, de modo a otimizar a
sua atuação como gestor educacional.
Perfil Profissional: O profissional
formado neste curso desenvolve capacidade de liderança, habilidades
gerenciais, implantação de políticas
curriculares públicas e visão estratégica do campo educacional. Além disso,
torna-se apto a atender as exigências
na elaboração e desenvolvimento de
projetos pedagógicos.
5 - Orientação Educacional
Objetivo do Curso: Formar especialistas em educação, capacitando-os a atuar
junto à comunidade escolar. Esses profissionais deverão promover a qualidade
das relações interpessoais e ter foco na
criação dos vínculos afetivos necessários ao processo ensino-aprendizagem,
às construções coletivas e à orientação
para o trabalho.

Perfil Profissional: O orientador educacional deve estar sempre atento às
relações cotidianas e às dificuldades
enfrentadas por professores e alunos, e
desenvolver ações para superá-las e proporcionar o crescimento dos envolvidos.
Atua sistematicamente com as famílias,
pois são fundamentais na consolidação
das conquistas realizadas na escola.
6 - Psicopedagogia Institucional
Objetivos do curso: Identificar o papel
do psicopedagogo, através da evolução
histórica e de seus campos de atuação e
analisar as bases teóricas indispensáveis
a uma melhor atuação profissional.
Perfil Profissional: Com foco no aprendizado permanente de adultos, jovens e
crianças, este profissional irá auxiliar na
superação das dificuldades e das trocas
recíprocas no ambiente de trabalho.
Deve levar em conta a necessidade
dos integrantes da instituição estarem
cientes das mudanças, sejam elas educacionais ou não.
7 - Supervisão Educacional
Objetivo do Curso: Formar especialistas em educação, com conhecimentos
técnico-pedagógicos que possibilitem
a eficiência e a eficácia nas ações cotidianas do processo educacional. Esses
profissionais deverão ser capazes de
fazer reavaliações críticas e determinar
as ações pedagógicas correspondentes,
atuando como agentes mediadores do
saber pedagógico.
Perfil Profissional: O supervisor educacional é responsável por estabelecer as
parcerias político-pedagógicas, elementos fundamentais nos projetos escolares
e de alto valor estratégico para as instituições, e deve zelar para que sejam
sempre produtivas e enriquecedoras.
Precisa também acompanhar o desenvolvimento pedagógico da instituição e
estimular a sua permanente avaliação
e crescimento.

IPAE
Tel.: (21) 3905-0964
Eventos virtuais
1 - Novos cenários para a educação
brasileira
Conferência de Educação
Dia 16 de fevereiro (segunda-feira) –
15:00
2 - O uso eficaz do marketing nas
escolas particulares
Seminário de Administração da Educação
Dia 17 de fevereiro (terça-feira) –
15:00
3 - A educação continuada como instrumento de progresso profissional
Fórum Permanente da Educação
Dia 18 de fevereiro (quarta-feira) –
15:00

Tema transversal

Por Tony Carvalho
Fundamentado na importância de incluir na prática pedagógica es- teremos atitudes libertadoras e sim repressoras”, aﬁrma a diretora
Marta Angélica Nunes Vieira.
colar temas transversais como saúde, ética e cidadania, estabelecidos
A professora Mírian Silva Monteiro, do 2º ano,
nos PCNs, professores da Escola Municipal Profesaﬁrma que os conteúdos foram elaborados mediante a
sora Nair Valladares II, em Araruama, elaboraram o
realidade de cada aluno. “Todos os relatos históricos
projeto Ética e Saúde na Escola, envolvendo alunos
trazidos pelos alunos colaboraram para a compredo 2º e 3º anos do Ensino Fundamental.
ensão do que se pode entender sobre passado e
Os objetivos especíﬁcos foram estabelecidos com
presente. Os costumes, os documentos utilizados
a ﬁnalidade de gerar nos alunos uma transformação
e a própria função da escola foram analisados pela
social que desperte para a importância de conquistar,
turma. Também foi possível abordar algumas doenpreservar e transformar o seu meio afetivo e social.
ças, a importância da vacinação e a saúde pública.
“Ao sistematizar este projeto, consideramos a função
Assim, o processo de aprendizagem avançou pelas
primordial da escola como geradora de valores, capaz
lendas e mitos, indo além da realidade social, com
de possibilitar a emancipação do indivíduo na conquista
a ﬁnalidade de fazer do aluno um agente ativo
de exercer sua cidadania”, justiﬁca a coordenadora Lenir
da sua própria história”, declara.
Correa Martins Machareth.
Como culminância, os alunos produziram
Pelas observações da educadora, já é possível detectar
maquetes que demonstraram a construção
mudanças na realidade biopsicossocial de alguns alunos,
do conhecimento em relação à cultura da
possibilitando não apenas a aquisição de valores e de
sua cidade e do seu país. “É relevante citar
cidadania como também favorecendo a auto-estima.
que cada aluno precisou fazer com os seus
“Esse é um tema de relevância social, pois nos envolvefamiliares um trabalho de campo, no qual
mos diariamente com questões éticas. O tema também
desenharam, pesquisaram, fotografaram e reproporciona situações interessantes em que o professor
ﬂetiram sobre a cultura local. Isso fez com que
consegue articular diversos conteúdos. Sabemos que os
Segundo os educadores da
a identidade de cada indivíduo fosse inundada
frutos não são imediatos, mas constituem tarefas da escola
escola, o projeto está gerando
pela cidadania. E o melhor: família e aluno
problematizar a questão, estabelecer relações com outras
transformações na realidade
de alguns alunos, contribuindo
construindo juntos um novo saber e um novo
áreas de conhecimento e buscar soluções alternativas,
na aquisição de valores e
fazer social”, complementa Mírian.
ajudando os alunos a se tornarem cidadãos conscientes de
favorecendo a auto-estima
Para a professora Lucimar Lima, o prosuas responsabilidades”, completa Lenir.
jeto é uma semente que produzirá muitos
O projeto foi dividido em várias etapas: no prifrutos, gerando cidadãos éticos, críticos e
meiro e segundo bimestres, foram abordados
conscientes de seus direitos e deveres.
os temas: saúde corporal e bucal, com o deA mudança de comportamento do aluno
senvolvimento do subprojeto Nairzinho com
Cleiton Nogueira já é um dos resultados
água na boca / Monteiro Lobato: abordagem
obtidos com o projeto: “Eu aprendi a me
sobre a dengue; e saúde preventiva, que teve
comportar dentro e fora da sala de aula,
como subprojeto Amazônia: ambiente de equirespeitando os amigos e a família. Tamlíbrio climático. No segundo e terceiro bimestres
bém já entendi a importância de respeitar
os alunos trabalharam a saúde alimentar, com
a mim mesmo e cuidar das coisas da minha
os subprojetos Comer bem para viver bem e Os
vida”, conta. Gabriel de Oliveira é outro que
direitos e deveres do cidadão.
já demonstra maior consciência ambiental:
Ao ﬁnal de cada bimestre, a escola promove
“Eu compreendi que água é para todos. Por
uma culminância aberta à comunidade com exisso, não devemos gastá-la à toa”, ensina.
posições dos trabalhos e apresentações teatrais.
“São muitos os elementos fundamentais para
contribuição da formação de uma criança e aquisição de valores. A Escola Municipal Professora Nair Valadares II
escola é um desses elementos primordiais para a prática e reﬂexão Rua Amas Rabelo, s/nº – Maturama – Araruama/RJ
da ética. Diante dos trabalhos que realizamos, já estamos colhendo Diretora geral: Marta Angélica Nunes Vieira
os resultados, com os gestos dos nossos alunos e da comunidade. Até CEP: 28990-000
mesmo as atitudes dos funcionários da escola mudaram. Sabemos que Tel.: (22) 2665-1611 / 2620-4149
ética é comportamento, e se isso não for trabalhado desde o início não Fotos cedidas pela escola
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Meio Ambiente

Por Claudia Sanches
O projeto Clube da árvore: Verde

mento dos dias atuais. Hoje a escola é refe-

que te quero verde!, realizado no Co-

rência no município quando alguém precisa

légio Estadual Antônio Gonçalves, lo-

de informação ou serviço nesse ramo. As

calizado em São João de Meriti, surgiu

pessoas nos procuram e de imediato somos

de uma necessidade real de mudar o

associados à idéia de ecologia, já que não

quadro ambiental do lugar e melhorar

existe secretaria de meio ambiente em São

a qualidade de vida da comunidade.

João de Meriti”, brinca a professora de

Considerado um dos locais mais poluí-

Biologia.

dos da Baixada Fluminense, sem mais

A partir das atividades realizadas pelos

nenhuma vegetação nativa no local, o

alunos em 2002, na área de Despoluição

município de São João precisava de so-

da Baía da Guanabara, cujas ações foram

corro. A iniciativa começou com as tur-

premiadas pela Fundação Roberto Mari-

mas de 7ª e 8ª séries do colégio, depois

nho, o colégio foi convidado a fazer parte

expandiu-se e conta, atualmente, com a
participação de todos. Com o passar do

O Projeto inicia-se de forma simples, com plantio de mudas
pelos alunos no colégio

tempo, explica uma das professoras, os

diante, o trabalho passou a ser documentado pela equipe pedagógica, com o programa

ensinos Fundamental e Médio também foram aderindo à causa e

de ações e avaliação. “Como não havia área verde, e a comunidade

ultrapassando, assim, os muros da escola. “Hoje a comunidade,

sempre solicitava o plantio de árvores, fizemos uma sementeira no

consciente da necessidade de fazer algo para melhorar a qualidade

pátio da escola e um canteiro de ervas medicinais e aromáticas, que

de vida da região, aliou-se ao projeto”, comemora a professora

são utilizadas como

de Biologia Janete Lima.

complemento na

A ideia floresce e se torna uma causa: a adesão
da comunidade e de empresas, que cedem
sementes e mudas
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do Clube da Árvore Souza Cruz. Daí em
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Segundo ela,

merenda. Quan-

que é a idealizadora

to às sementes,

do projeto, além

nós doamos as

de ser o precur-

espécies duran-

sor nessa área, o

te uma Feira de

colégio tem uma

Ciências com toda

tra dição no tra-

a instrução para

balho com meio

plantio e sua pre-

ambiente. “Atua-

servação”, con-

mos desde 1977

ta Janete, que

com ecologia, só

sempre teve o

que na época não

apoio do Instituto

havia o reconheci-

Souza Cruz, com

O trabalho ultrapassa os muros: alunos plantam
árvores nas imediações do colégio

calendário, material instrutivo
e sementes.

Pioneira, a escola se torna referência em
ecologia, já que não existe Secretaria de
Meio Ambiente em São João de Meriti

bientais, como o
mau uso do solo

Em 2005, a equipe do

e o efeito estufa.

clube arborizou a parte ex-

Nessas ocasiões,

terna do colégio e plantou

também fazem

algumas espécies de árvo-

planos para o fu-

res e plantas ornamentais

turo. “Já entrei

na Estação Ferroviária de

em contato com a

Coelho da Rocha. Em 2008,

Cedae, e o obje

os jovens organizaram um

tivo é erguer uma

mutirão para acabar com um

cerca em volta

lixão que se formou próximo

do encanamento

à escola e convocaram todos

e fazer o horto:

os comerciantes locais e em-

já temos algumas

presas de ônibus para contribuir

árvores frutíferas

com a causa. Para divulgar o dia

Comunidade e instituições solicitam informações e
mudas de plantas para reflorestar as suas calçadas

para plantar”, revela a professora.

do mutirão e fazer o esclarecimen-

“Nós precisamos comprar as ideias, já que as coisas não fun-

to sobre a necessidade de se lim-

cionam sem parceria. Temos que nos sentar, cavar o chão, botar

par o local os estudantes exibiram faixas convocando as pessoas

a mão na terra e plantar árvores. Esse é um empreendimento que

para ajudar nas atividades, elaboraram cartazes e valeram-se da

surgiu aqui dentro do colégio, mas ultrapassou os nossos muros,

tradicional divulgação feita boca a boca.

já foi para as calçadas, praças, linhas ferroviárias e residências. O

Com a ajuda financeira de várias empresas o clube fez outro

trabalho pertence à cidade de São João, à população, e precisa ser

mutirão e replantou árvores nativas da Mata Atlântica no local,

regado dia a dia. A ideia surgiu para ajudar no aprendizado, mas

além de algumas espécies medicinais. “Atualmente a gente continua

hoje é um benefício de todos”, conclui a diretora-geral do colégio

trabalhando para a conservação. Sempre solicitamos os funcionários para

Áurea Garcia, acrescentando que é dever
de todos colocar a mão na massa para

cuidar da vegetação. Nosso objetivo

melhorar a qualidade de vida da

sempre foi promover a conscientiza-

cidade de São João de Meriti e con-

ção da comunidade escolar e levar

seguir aliados para o programa.

os jovens, que em geral adoram as
atividades extracurriculares, a se
interessarem pela terra, manuseála”, completa Janete.
Na agenda do colégio está a

Colégio Estadual Antônio Gonçalves
Rua da Matriz, 3600 – Coelho da

construção de um horto. Dur ante

Rocha – São João de Meriti/RJ

as reuniões as turmas fazem um

CEP: 25550-170

rodízio para decidir quem vai

Tel.: (21) 2699-1931

molhar as plantas, como será a

Direção: Áurea Garcia

divisão de tarefas e aproveitam

Fotos cedidas pela escola

para falar sobre os problemas am-
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História

Da Corte Portuguesa à
Arte de Machado de Assis
Os dois séculos da chegada da Família Real e os cem anos sem o escritor são tema da mostra

Por Wellison Magalhães
Uma arquibancada lotada, professores dedicados e alunos apli-

nal ao 9º ano. Segundo Marleide,

cados em suas apresentações formaram o cenário no Colégio Fran-

os professores foram os monito-

ciscano Nossa Senhora das Graças, em São

res de cada atividade, gerando a

Gonçalo, que realizou a II

exposição da II Mostra. Além de

Mostra de Cultura com o

estandes com os trabalhos dos

tema O Brasil em 200 anos

estudantes, as apresentações

de História. Aberto com a

foram recebidas com muito en-

palavra oficial da coorde-

tusiasmo pelo público presente.

nadora do Colégio e com o

O Maternal I e II, o Pré I e II

Hino Nacional, aos poucos,

e o 1º ano apresentaram a

pais, amigos e os alunos

cultura indígena encontrada

foram se concentrando para

no Brasil, na chegada dos

as diversas apresentações

portugueses. Através da

programadas para o decorrer

dança mostraram um

do evento.

pouco sobre a história

Segundo a coordenadora Marleide

dos primeiros habitan-

Gomes, a equipe de educadores da escola

tes e de como desen-

se reuniu para debater temas da atualidade e que poderiam ser explorados pelos estudantes de todos os segmentos, e concluiu que os dois
séculos da chegada da corte portuguesa ao Brasil e o centenário da
O evento foi multidisciplinar.
Para a matéria de Química,
a história e a extração do
petróleo no Brasil foram
temas abordados

morte de Machado de Assis eram datas mais

volveram suas habilidades.
O ritmo da música ditou a

A presença dos índios na chegada dos
portugueses foi lembrada pelos alunos do
primeiro segmento

apresentação.
O 2º e o 3º anos fizeram

do que importantes, e que de-

uma homenagem às caracterís-

veriam ser lembradas

ticas do povo brasileiro, com sua miscigenação. Além da chegada ao

neste encontro.
Os vários

Brasil da corte portuguesa, os estudantes
tiveram a preocupação de passear pela his-

assuntos foram

tória, trazendo à luz ações da Família Real

distribuídos aos

e a nova era vivida pelo Brasil. As exposi-

alunos, do Mater-

ções também traduziam um pouco da
história e da cultura brasileira nestes
dois séculos. Os alunos do
3º ano apresentaram o
tema “Brincadeiras na
corte”, no qual quem
visitasse o estan de
Alunos e visitantes paravam
para ouvir a explicação dos
estudantes em cada estande.
O Rei e a Rainha se destacaram
na apresentação do
"Baile Imperial"
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Alunos e visitantes paravam para ouvir a explicação dos
estudantes em cada estande.
O Rei e a Rainha se destacaram na apresentação do
"Baile Imperial"

precisava responder as perguntas de conhecimento geral, e ia andando de casa

entraram vestidos com roupas de época, e

em casa, após acertar as respostas.

ao fundo uma música clássica ditou o ritmo

Uma exposição sobre a cidade de São

para o grande “Baile da Corte Imperial”. Os

Gonçalo foi feita pelos alunos do 4º e do

alunos Bruno Lima e Clara Silva, ambos do

5º anos. Um livro contendo fotos dos pontos

4º ano, representaram respectivamente o

turísticos da cidade e um pouco da história

Rei e a Rainha da Corte.

foi produzido pelos próprios estudantes. Es-

Por fim, a lembrança de Machado de As-

tandes traziam ainda artesanatos e comidas

sis traduzia a imagem de um dos maiores

típicas do Brasil e retratavam a Amazônia.

escritores da literatura nacional. Além dos

Os animais em extinção também não foram

estandes preparados pelos estudantes,

esquecidos pelos alunos.

sob a supervisão dos professores

A II Mostra de Cultura é uma atividade multidisciplinar, lembra

de Português Priscila Alves, Andrea

Marleide, e o que se vê é uma participação geral de todos os professo-

Azevedo e Mauricio Lourenço, a peça

res. Para a mostra sobre São Gonçalo, por exemplo, foi necessária a

“A Cartomante”, adaptada de um conto de

ajuda dos educadores das áreas de História, Português
e Geografia. A turma do 9º ano apresentou um

Machado, foi apresentada pelos alunos do 8º e
9º anos, sendo recebida com muitos aplausos.

trabalho sobre Petróleo e Gás. A atividade ge-

Para os professores de Língua Portuguesa, os alunos vence-

rou uma pontuação para a matéria de química.

ram a dificuldade presente na linguagem rebuscada de Machado

Os alunos explicaram a história desta atividade

de Assis, com o suporte dado pelos mestres, que esclareceram

no Brasil e seu desenvolvimento nestes dois

a cada um as dúvidas que iam surgindo na produção na peça. O

últimos séculos. O aluno Wesley Nascimento

Colégio Franciscano Nossa Senhora das Graças reuniu alunos,

caracterizou-se com o uniforme de um petroleiro

professores e funcionários, além dos visitantes, para um grande

e estava sempre pronto para explicar um pouco

evento educativo. Lembrar dois séculos da chegada da corte real

sobre a evolução do petróleo no Brasil.

ao Brasil e os cem anos da morte de Machado de Assis foi mais

Os pais se envolveram, como sempre, na ativi-

do que um programa. Foi uma verdadeira aula

dade dos filhos. José Carlos, pai do aluno Matheus

de história do Brasil.

Lima, de 10 anos, acredita nesses investimentos como
a II Mostra por parte do colégio: “Acredito que um evento
como este propicia um aumento do conhecimento cultural dos

Colégio Franciscano Nossa Senhora

alunos”, diz enquanto espera a participação do filho no “Baile

das Graças

do Império”. Este foi sem dúvida um dos momentos

Estrada dos Pachecos, 216 – Lagoinha –

de maior emoção para todos os presentes. Os alunos

São Gonçalo/RJ
CEP: 24735-570
Tel.: (21) 2701-2785
Coordenadora: Marleide Gomes

Um jogo de perguntas e respostas foi
montado pelos alunos, e todos puderam
participar dele

O texto "A Cartomante", de Machado
de Assis, foi adaptado e encenado em
homenagem ao escritor
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Educação Infantil

Docentes empregam a fantasia e a alegria como agentes no processo educativo

Por Claudia Sanches

“Quem me chamou / e vai querer voltar pro ninho / redescobrir

Para saber, Para conhecer,

seu lugar / para retornar / e enfrentar o dia-a-dia / reaprender

Saber fazer e Saber ser. O

a sonhar / você verá que é mesmo assim / que história não tem

projeto da escola é dividido

ﬁm / continua sempre que você responde sim / a sua imaginação

em três etapas, onde em

/ a arte de sorrir / cada vez que o mundo diz não”.

cada bimestre se traba

Não dá pra falar em Educação Infantil sem brincadeira. Assim

lham as metas propostas

a canção “Brincar de Viver”, de autoria de Guilherme Arantes,

pela secretaria. As fases

foi o gancho escolhido para a abertura do projeto Aprendendo a

são “Bibliografando para

brincar de viver, realizado no Centro de Educação Infantil Albert

brincar de viver”, “Jogos

Sabin, localizado

cooperativos” e “Escola

em São João de

de Pais”.

Meriti.
A profes

na, em sala de aula, as

sora Janaína

crianças de todas as turmas

Silva, uma das

escrevem cartas, com auxílio

idealizadoras

dos professores, endereçadas

do trabalho,

para alguém que elas escolhem.

explica que a

Num segundo momento, numa

letra traduz

pequena cerimônia, essas cor

bem a sua

respondências são abertas e lidas

proposta,

em público pelos adultos.

Bibliografando para aprender a brincar
de viver: a proposta do correio foi integrar
professores, alunos, profissionais da escola e
responsáveis através de correspondências e
grafismos expostos nos murais da escola

que foi res

O trabalho faz parte do “Biblio

gatar o lúdico

grafando para brincar de viver”,

para o espaço

em que os professores simulam um

escolar, onde

correio, através do qual alunos, professores e funcionários da creche se

a fantasia e a alegria são os motores das relações e do pro

correspondem. Essa atividade busca promover o contato com a escrita

cesso educativo: “Nossa meta é fortalecer a parceria entre

e o letramento de forma mais concreta e afetiva. “Mesmo as crianças

a escola e a família bem como oportunizar o contato com a

que já fazem as garatujas e pseudoletras são orientadas pelos seus

escrita de modo vivo e prazeroso, trazendo de volta o ludismo

professores”, lembra a diretora da creche Jenny Silva de Assis. No

para o ensino com o objetivo de formar seres humanos mais

último encontro a pequena Deborah, de apenas quatro anos, surpre

felizes. Como diz a música de Guilherme Arantes, precisamos

endeu a inspetora Bianca com um “Eu te amo”. Matheus já mandou

ter a arte de sorrir, reaprender a sonhar e responder sim a

uma mensagem para a amiga Karen, ambos com cinco anos: “Você é

nossa imaginação, em todas as etapas de nossas vidas”.

minha amiga e do Papai Noel”.

Atividades como jogos têm objetivo de desenvolver
valores como solidariedade e não competitividade. As
crianças descobriram que seus pais tinham mais tempo
para brincar
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Uma vez por sema

Desenvolvido desde 2007, com todas as turmas da Educação

Na semana das Olimpíadas, a equipe pedagógica aproveitou as

Infantil e crianças da préalfabetização, o projeto é articulado

brincadeiras e jogos para desenvolver as ações solidárias e resgatar

com o programa da Secretaria de Educação do Município de São

valores como a ajuda mútua. Entre as atividades propostas, dentro dos

João de Meriti, que estabeleceu quatro pilares para o ensino:

Jogos Cooperativos, estava a corrida do tênis: todos os alunos tira

Jornal Educar

Aprendendo sobre os outros povos
e culturas, sempre de forma lúdica e
integrada com a família

vam os calçados
e deixavam no
canto da sala de

linha, que eles descobriram que antigamente se chamava

aula. A idéia era

pega-macaca. “Era um momento de interação entre crian

que cada um pe

ças, famílias e escola cada vez mais raro nos dias atuais.

gasse o tênis do

Nós adultos também redescobrimos que o

outro e o ajudas

lúdico é a mola mestra da vida; precisamos

se a calçar. “A in

reaprender a brincar, a sonhar, a imaginar.

tenção não era ver

Estamos cumprindo a missão da educação, que

quem era o melhor,

é aprender a conhecer, a fazer, a viver junto e,

mas sim explorar

finalmente, aprender a ser”, conclui Jenny.

valores como a comunhão e a solidarie
dade”, explica a professora Marli Moreira.
No final foram distribuídas medalhas

Centro de Desenvolvimento Infantil Albert

feitas pelos próprios alunos a partir de

Sabin (Cedias)

sucata para premiar a todos pela partici

Rua Ibicuí, s/nº – Parque Tietê – São João de

pação no trabalho de equipe.

Meriti/RJ

Já na Escola de Pais o foco principal foi

CEP: 25581-030

oportunizar a interação dos pais, estimulan

Tel.: (21) 3774-5056

do o diálogo e a troca sobre temas interes

Diretora: Jenny Silva de Assis

santes como saúde, educação dos filhos e a importância da

Fotos cedidas pela escola

leitura para pais e funcionários. O corpo docente propôs aos pequenos
que fizessem com os pais e avós uma sondagem sobre as brincadeiras
e jogos da sua época. Durante a amostra, os alunos puderam sentir
que a geração anterior tinha mais tempo para brincar.
Segundo a diretora Jenny Silva de Assis, a Escola de Pais foi uma
experiência muito interessante porque criou um
ambiente de troca entre a comunidade. As
turmas conheceram muitas brincadeiras e
até os mesmos jogos praticados nos dias
de hoje mas com nomes diferentes. É

Novas descobertas:
o trabalho também
prevê o aprendizado
de artes marciais, que
tem como filosofia
respeito às regras, aos
valores e aos outros
seres humanos

o caso da amare

As crianças apresentaram
aos pais brincadeiras que
passaram por gerações
e hoje têm outro nome.
O trabalho possibilitou
momentos de integração
e troca, estimulando a
participação dos pais

Jornal Educar
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Interdisciplinaridade

Por Claudia Sanches
Era uma vez uma menina chamada

gógico, o projeto foi desencadeado

Hanako, filha de uma brasileira e um

pela professora de Língua Portu-

japonês que descende de sobre-

guesa, mas todas as turmas

viventes dos bombardeios de

participaram do 5º ao 9º

Hiroshima. Seu sonho de ser

anos, e a culminância, que

escritora foi interrompido

tinha como fundo a poesia

por uma doença degenera-

A Rosa de Hiroshima,

tiva nos ossos, decorrente

de Vinicius de Moraes,

das radiações que seus

eternizada na voz de

antecessores sofreram

Ney Matogrosso, ocorreu

durante a Segunda Guer-

num dia escolhido pelos

ra. Na adolescência Ha-

alunos para expor toda

nako conhece uma escritora

a produção através de

que a ajuda, e ela conta sua vida

todas as disciplinas:

através de suas anotações em um diário.

“Exploramos a contaminação

A história, que está no livro “Não se

do solo e da água, doenças causadas

esqueçam da Rosa”, de Giselda Laporta Ni-

pela radioatividade e aproveitamos

colelis, retrata os prejuízos causados pelos

para fazer um link com a questão

conﬂitos, não só ao Japão da época, mas

da saúde através dos formandos de

também aqueles que se estenderam por ge-

enfermagem do Colégio Bezerra de Araújo,

rações. É uma metáfora do que foi a tragédia

que estiveram presentes, verificando pressão e tipo sanguíneo e for-

de Hiroshima e Nagasaki.

necendo aos visitantes informações para uma vida

A professora de Língua Portuguesa Daina, do
Centro Cultural Pedro II, localizado em Campo Grande, resolveu ler a obra com os alunos do 6º ano. A
partir daí as outras turmas se empolgaram com a
bela história da menina Hanako, e também quiseram
participar. Assim surgiu o projeto Não se esqueçam
da Rosa, que resultou em belos trabalhos de equipe
espalhados por todas as áreas do conhecimento.
Em duas semanas, os alunos pesquisaram sobre
as guerras e suas consequências. O trabalho também teve como objetivo despertar essa temática
nas crianças, já que o bombardeio em Hiroshima
completou 60 anos em agosto.
Segundo a diretora da escola, Norma Portugal,
que utiliza o Jornal Educar como instrumento peda-
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saudável. Enfim, abrimos as portas à comunidade.

Até hoje, a cidade
de Hiroshima é
imediatamente
associada aos
efeitos da
radioatividade
causada pela
explosão nuclear
promovida pelos
Estados Unidos, ao
final da Segunda
Guerra Mundial

A Guarda Municipal também participou através de
uma parceria que a instituição mantém com a escola.
Todos os professores e responsáveis abraçaram a
idéia e cooperaram com os educadores”.
A idéia possibilitou a todo o corpo docente fazer
gancho para trabalhar em sala de aula. A professora
de Artes orientou as crianças na confecção das rosas
e sachês temáticos. A de Matemática trabalhou o
percentual de vítimas alvejadas pelos bombardeios,
entre mortos e os que ficaram com sequelas. A de
Língua Portuguesa leu e interpretou o livro. Em
Geografia o professor pôde explorar os mapas da
região e o do Japão, bem como os locais que foram
atingidos e afetados. O de história despertou nas

Os jovens levaram à Comunidade
suas produções para as famílias e
autoridades da região de Campo Grande,
apresentando um Japão que para eles era
muito distante e enigmático

também foram retratadas
através de maquetes. O
jovem Carlos Vinícius contou
a história das usinas desde
a década de 70, quando os
primeiros reatores foram comprados durante o regime militar, a inauguração da primeira
na década de 80, da segunda,
em 2002, e as previsões para
o funcionamento da terceira em
2008. “As usinas produzem energia
equivalente a cinco Maracanãs. O

crianças o interesse pelos fatores po-

problema é que em caso de acidente

líticos que originaram a situação. Em

não existe sistema de evacuação”,

Química os alunos viram os gases

explica Carlos Vinícius.

que dizimaram e contaminaram a

Na interpretação da música “Rosa

população.

de Hiroshima”, Mateus Vinícius se ca-

Para a coordenadora pedagógi-

racterizou de Ney Matogrosso. Sujos de

ca do colégio, Michelle Molina, o

carvão, interpretaram a “rosa hereditária”,

mais importante em trabalhos como esse

como se estivessem vindo de uma explosão.

é a participação de todos. Segundo ela, os educadores devem
orientar, mas são os alunos que têm de realizar as atividades:
“Percebi um interesse muito grande dos estudantes num assunto
que não é do cotidiano deles. Uma novidade até para os professores.
Eles ficaram comovidos com a história do livro, impressionados com
o que aconteceu, e da forma como o Japão se tornou uma potência

Os atores dramatizavam cada verso da poesia. Explosões, misérias, crianças mudas; meninas cegas inexatas;
mulheres, rotas alteradas; feridas como rosas cálidas... Mas só não
se esqueçam da rosa, da rosa... Sem cor, sem perfume, sem
rosa, sem nada...

após uma tragédia dessas. A dedicação dos pais também foi fundamental para a realização do projeto, pois pesquisaram e sugeriram
idéias. Para a comunidade inteira foi uma experiência diferente, que

Centro Educacional Pedro II

somou para todos”.

Rua do Pré, 569 – Augusto Vas-

O menino Jorge Lucas, do 7º ano, mostra em sua tenda um slide

concelos – Campo Grande – Rio

do bombardeio da cidade pelos americanos. “A maioria das pessoas

de Janeiro/RJ

da cidade sofreu radiações. Especialistas apontam que mais outras

CEP: 23013-550

cem mil pessoas no mundo sofrerão doenças em decorrência da ra-

Tel.: (21) 2413-3275

dioatividade”, completa o aluno, mostrando as explosões da bomba,

Diretora: Norma Portugal

formando o desenho de uma rosa.

Fotos: Marcelo Ávila

O 8º ano falou sobre a energia nuclear e sobre as consequências
do vazamento de gases em usinas nucleares. Para revelar os prejuízos citaram o vazamento de Chernobyl, na década de 80, que matou
muitas pessoas e continua sendo uma das maiores causas de câncer
na população até as gerações atuais. As usinas de Angra dos Reis

Mergulhando na cultura e na
história do Japão que ressurgiu
das cinzas e se tornou uma nação
do Primeiro Mundo, os alunos
apresentaram um pouco da
cultura oriental

Jornal Educar
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Literatura

Por Tony Carvalho
A literatura que se trans-

“Partimos de 300 títulos.

forma em dança. Assim

Cada grupo escolhe uma

pode ser definido o projeto

dessas obras com a tarefa

Leu, escreveu, dançou,

de ler, reﬂetir e passar o

desenvolvido pelos alunos

conhecimento adquirido

do Ensino Médio do Colégio

para os demais grupos”,

Estadual Jardim Meriti, em

explica a professora.

Vilar dos Teles. O projeto

O desenvolvimento do

começou há 20 anos quan-

projeto começa em sala,

do a professora de Língua

durante as aulas de Lite-

Portuguesa e Literatura

ratura. Cada turma é divi-

Regina Loureiro teve a idéia
de motivar a leitura de clás-

Alunos do Ensino Médio transformam os textos extraídos de livros em apresentações de dança, maquetes
e esquetes teatrais

sicos da literatura e artigos

dida em vários grupos. O
grupo de Leandro Souza,
por exemplo, leu um artigo

de jornais, instigando os alunos a interpretar

sobre a revolução industrial e os problemas ambientais. Após dis-

e discutir os textos lidos e, posteriormente,

cutirem o conteúdo do texto, os alunos chegaram a um consenso e

apresentar aos colegas de turma, através da

montaram maquete e cartazes para ilustrar o que eles extraíram do

dança, de esquetes teatrais ou de cartazes,

pensamento do autor.

os conhecimentos apreendidos.

Jéssica Souza e seus colegas de grupo leram uma obra sobre

A prática, que no início era apenas mais
uma atividade da disciplina, logo foi incorporada

mitologia grega. Para apresentar à turma o que haviam
aprendido, eles montaram belas maquetes de tem-

ao projeto político-pedagógico do colégio. Regina

plos gregos, utilizando papel, isopor e gesso. Já

ressalta que os temas abordados são transversais,

o grupo responsável pela leitura de “Dama das

possibilitando que os professores de História, Geogra-

Camélias” – obra do escritor francês Alexandre

fia, Sociologia, Filosofia, Artes e Biologia possam

Dumas Filho – descreveu a trágica história de amor

utilizar as obras lidas pelos alunos como ganchos

entre uma cortesã e um respeitável rapaz da so-

para abordar os conteúdos dessas disciplinas.

ciedade apresentando um esquete com música
e dança. Outro grupo leu o livro “Lucíola”, um dos

Clássicos da literatura como
Vidas Secas, de Graciliano
Ramos, e Morte e Vida
Severina, de João Cabral
de Melo Neto, tiveram suas
histórias apresentadas sob a
forma de cartazes e painéis
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mais importantes romances de José

As turmas são
divididas em
equipes e cada
uma delas
escolhe um
livro para ler e
refletir, sendo
depois definida
uma forma
de apresentar
a obra à
comunidade
escolar

de Alencar, caracterizado pelo ambiente burguês, seus hábitos, suas

elemento motivador para as demais áreas. “A leitura é a base de qual-

festas, suas crenças e ideais de vida.

quer conhecimento, assim como também um elemento social de

Mistérios, preconceitos so-

compreensão da cidadania”, justifica. Vera Lúcia Baroni, diretora

ciais, doenças incuráveis e até

adjunta, destaca o envolvimento de toda a comunidade escolar.

mesmo a morte são os princi-

“Conseguimos unir a literatura com a arte e ainda com as demais

pais antagonistas da felicidade

disciplinas, globalizando diversas atividades”, garante.

dos personagens dessa história

Regina Loureiro já perdeu a

que os alunos interpretaram e

conta de quantas pessoas passaram

recontaram por meio da dança

pelo projeto ao longo dessas duas

e da dramatização.

décadas. O dançarino e ex-aluno do

Hoje, o colégio respira arte.

colégio Leandro Fazolla atualmente

Há grupos de dança, teatro e até

cursa História da Arte em uma uni-

banda. Para Rômulo Brasileiro, aluno do 2º ano, o projeto

versidade. Os anos de participação

vai além das expectativas, possibilitando o enriquecimento

no projeto foram fundamentais

cultural dos jovens. “É uma maneira diferente de apren-

para a escolha profissional.

der. Antes, muitos liam um livro, mas não eram capazes

“Sempre gostei de ler. No grupo,

de contar a história. Agora, com as reuniões de debates e

encontrei outras pessoas com as

com a necessidade de elaborar uma atividade artística sobre

quais pude trocar experiências.

o que leu, todos aprenderam

Com o projeto, extrapolamos

a interpretar e recontar uma

o aprendizado da literatura,

obra”, afirma o estudante

incluindo no processo criativo

que pretende fazer vestibular

outros tipos de arte como o

para Artes Cênicas. Joel Al-

cinema”, explica Leandro.

cântara quer cursar História
da Arte e reconhece que o
projeto tem grande respon-

Colégio Estadual Jardim Meriti

sabilidade na descoberta do

Rua Genuíno Siqueira, 1076

seu potencial.
Segundo Alessandra Luz,
orientadora pedagógica do
colégio, a principal conquista
do projeto é o resgate da
leitura, utilizando-a como

Jardim Meriti – São João de
O projeto não só
vem estimulando o
hábito da leitura como
também está fazendo
com que os alunos
aprendam a interpretar
os textos lidos

Meriti/RJ.
CEP: 25555-300
Tel.: (21)2752-8641
Diretora: Vera Lúcia Baroni
Fotos: Tony Carvalho
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Literatura Infantil

O mundo mágico da literatura
Por Sandra Martins
Domingo de sol na praça, em geral, é cenário de muita brincadeira,
algazarra, corre-corre, jogo de bola, quando não um piquenique. Mas
também pode ser palco de boas horas de leituras, de contação de histórias
e muita reﬂexão para melhor recontar o conto lido ou escutado. O que
importa é possibilitar que as crianças se embrenhem no mundo mágico
da literatura, independente de ela ter ou não domínio da leitura.
Esta é a ideia básica do projeto Bê-á-bá na Praça: fortalecer laços
intergeracionais (das crianças com seus familiares) com a contação de
histórias e a confecção de brinquedos a partir de sucatas. De acordo
com o idealizador do evento, o escritor e jornalista Delcio Teobaldo,
o projeto, lançado no bairro do Caxito, em Maricá, considera que a
literatura oral e a atividade manual (própria da população caiçara,
dominante naquele município) ainda são elementos muito fortes na
cultura da região. “Estamos procurando revalorizar a cultura local
através da literatura, para que eles escutem, recontem, desenhem
o que entenderam”, explicou o escritor.
A inspiração para o projeto, pode-se dizer, veio de duas fontes: a
primeira relaciona-se com a premiação que o jornalista recebeu da
quarta edição brasileira do Prêmio Barco a Vapor – com o livro Pivetin: um romance proibidão, sobre o cotidiano dos meninos de rua, no
prelo –, cujo troféu representa uma criança lendo um livro, sentada
sobre um cubo de cristal. “Eu poderia deixar o troféu acumulando
poeira num canto ou me conscientizar de que o livro quando sair não
será lido exatamente pelos meninos que o inspiraram. Então preferi
reunir os títulos que tenho em casa e chamar alguns

Praça rima com sol, brinquedos, criança correndo. Mas,
também, pode rimar com contação de histórias e muitos livros
espalhados para a garotada folhear
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amigos que abraçaram a ideia – contadores de histórias, artistas,
recreadores – de oferecer às crianças condições de mergulhar num
universo que é delas”.
Um dos muitos aliados foi Perceu Pereira da Silva, ator e professor,
que se utiliza das técnicas teatrais para estimular a leitura. Entusiasmado com o projeto, o professor-ator fez a alegria da criançada com
uma performance que mesclou a
contação de histórias e a mímica. “A
proposta do projeto é também mostrar para os pais que – respeitadas
as suas dificuldades com a sobrevivência – eles não podem esquecer
da educação de seus filhos. E que,
mesmo que não saibam ler, existe
um outro saber que eles dominam:
o saber da vida, do dia-a-dia,
da memória ancestral. Então eles
podem conversar, dialogar, ver as
figuras junto com seus filhos e darlhes orientações da melhor forma
possível”, pontuou Perceu, entre
uma brincadeira e outra.
A segunda inspiração foi a guarita do próprio condomínio onde o
projeto aconteceu, no Caxito. O porteiro Geraldo Fernandes de Assis,
56 anos, ex-tipógrafo, improvisou uma biblioteca com livros coletados do lixo, descartados pelos moradores. Independente de os
títulos não serem apropriados para as crianças, o fato é que ver
um porteiro leitor tem estimulado as pessoas a se interessarem
pela proposta da organização de uma biblioteca.
Vivamente encantado com a repercussão positiva de seu
habitual gosto pela leitura, Seu Geraldo ensina que o ato de ler
ocupa a mente, mas é a escrita que elabora o pensamento. De
palavras cruzadas a um bom livro, não importa: o que vale é
a criança se habituar a ler e sair da frente do videogame, da
televisão. “A leitura é muito importante no dia-a-dia. As conversas ficam mais ricas, o vocabulário melhora, bem como o
nível da educação”, disse Seu Geraldo, ao ressaltar que tudo
isso inﬂuenciará na vida profissional da criança de hoje.
O projeto é mambembe e vai itinerar pelas praças do município, justamente aqueles locais que não têm qualquer estrutura,
como a praça situada no Condomínio Recanto Verde, onde o
jornalista Delcio Teobaldo mora, mas que é a única, num raio
de dois quilômetros onde as crianças de dentro e de fora da
habitação se reúnem espontaneamente.
O Bê-á-bá na Praça tem dois diferenciais. O primeiro é pos-

Histórias contadas
e recontadas
constroem redes
de informações
e aproximam as
pessoas para que
cada uma delas conte
a sua própria história

Quem conta uma história aumenta um ponto. Quem pinta uma
história, inventa outra. Pintura de dedo, pena de galinha, não
importa, o que vale é o prazer de brincar

plásticas. Os bancos da pracinha viraram
mesas para lanches e também estantes de
livros ou mesa de pintura.
sibilitar a descoberta
Passado o primeiro momento do impacto da novidade, e com a certeza
de personagens como de que a praça, os livros e as brincadeiras eram para elas, logo crianças
o Seu Geraldo e outros e adultos se soltaram com a maior tranquilidade e começaram a folhear
contadores de histó- os livros. Layara Delfino, 8 anos, que levou seus três irmãos menores,
rias, e estimular suas escutou com atenção a narrativa que Janine Siqueira fazia para um
participações nas re- grupo de crianças. “Eu gosto muito de ler. E o que estão fazendo aqui
creações. Assim, as é muito legal. Ler e brincar”, afirmou, um pouco encabulada Layara,
lendas e contos locais que é aluna da primeira série do Colégio Estadual Pindobas.
serão aproveitados,
Rodinhas com pequenos leitores e ouvintes se formavam para ouvir
uma prática que vai uma história aqui e ali, desenhar e participar da confecção de peteca
contribuir para incentivar o imaginário tendo como materiais folhas de bananeira e penas. Aliás, os pincéis
e o conhecimento geográfico, além da valorização da memória local. foram alvo de muitos comentários da garotada: “xi, o pincel é pena
“A intenção é que essas histórias, contadas e recontadas, possam de galinha”, disse Carlos Eduardo Siqueira, 8 anos. Após a pintura e
construir uma rede de informasecagem da tinta guache os
ções que aproximem os bairros. E
desenhos eram pendurados
se amanhã nascer ali alguém que
em varais para que os pais
reconte essas histórias, na escrita
pudessem admirar as “obras
ou num desenho, ou mesmo numa
de arte” de seus rebentos.
contação de história, o projeto
“Aqui nunca tem nada.
já terá dito a que veio”, avalia o
É a primeira vez que tem
escritor.
alguma coisa aqui. É muito
O outro diferencial relaciona-se
legal ter tantos livros, poder
com a doação de livros e materiais
pintar. Tomara que tenha
de desenho e pintura, que comde novo”, disse Fernando
porão as “Cestas Bê-á-básicas”.
da Silva, 8 anos. Essas
Elas serão distribuídas, semesobservações são reais. A
tralmente, durante as atividades
localidade de Caxito faz
nas praças, “para que as crianças
parte da população rural do
possam produzir suas próprias
município de Maricá que,
histórias”, disse Delcio, ao citar um
em 2002, somava 13.306
pensamento do Seu Geraldo, que
habitantes. Em torno de 800
Perceu convida o “respeitável público” para entrar na brincadeira da contação
serve para ilustrar o espírito desta
de histórias mesclada com mímicas
crianças vivem naquele bairro
cesta diferenciada: “se eu estiver
e após as aulas não dispõem
lendo, eu vou estar alimentando a
de quaisquer formas de recreação. O bairro fica distante cerca de dois
minha mente”.
quilômetros do centro do Município, onde existe uma praça pública
Inicialmente tími- com brinquedos.
das e curiosas com
Sem alvoroço, sem alaridos, sem tumultos, o projeto Bê-á-bá na
a movimentação Praça decolou com calma. Uma calma que significa a busca para incene a “decoração” tivar o gosto pela “cultura silenciosa” que é dada apenas pela leitura, e
feita na praça, as permitir que as crianças entrem num universo completamente novo em
c r i a n ç a s f o r a m relação ao mundo ruidoso que já conhecem, através da TV, dos games,
se chegando aos das Mídias Móveis, como os celulares e ipodes. “Se conseguirmos fazer
poucos. Sob dois com que as crianças aprendam a ouvir silêncios, acredito que vão mudar
grandes toldos e sua relação com o mundo e com as pessoas”, conclui o escritor.
barracas de praia
foram espalhadas Informações para doação de livros
dezenas de livros. Delcio Teobaldo
Dois varais serviam Tel.: (21) 2637-1254
de “vitrine” para E-mail: dteobaldo@hotmail.com
Um varal de exposição de “aquarelas” sobre histórias
a mostra de artes Fotos: Sandra Martins
contadas, inventadas e pintadas pela garotada
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Benefício de Educação Continuada
Ciclo de Cursos e Palestras
Educação Especial
Potencialização Cognitiva:
Instrumento de Aprendizagem
Significativa
Dificuldades de Aprendizagem
Psicomotricidade na Educação
Informática Educacional – A
Tecnologia a Serviço da Educação
O Estresse do Professor
Avaliação da Aprendizagem
Escolar
TDAH – Déficit de Atenção/
Hiperatividade na Escola

A Appai, no intuito de contribuir para a melhoria da qualidade
de vida dos seus Associados, implantou o “Programa Saúde 10”,
com foco na prevenção de riscos
e doenças, e que tem como objetivo permitir ao Associado viver seus momentos mais importantes com a melhor qualidade
de vida. O Programa conta com uma equipe especializada e
interdisciplinar, encarregada de prestar ao Associado e a seus
dependentes e agregados orientação nutricional, avaliação e
tratamento periodontal, realizar encontros de grupo orientados
por psicólogo e encontros de saúde, além de acompanhamento
e controle dos resultados alcançados.
O agendamento para inscrição e mais informações
sobre o Programa podem ser obtidos junto ao setor
de Apoio ao Associado: (21) 3983-3200.

Vem aí!

O 14º Grande Baile
Beneﬁcente dos
Associados da Appai

Novas palestras estão sendo programadas.

Indique um novo tema!
Reserve já sua vaga fazendo a pré-inscrição:
Portal: www.appai.org.br
Correio Eletrônico: treinamento@appai.org.br
Setor de Apoio ao Associado: (21) 3983-3200

Mais informações acesse o
portal: www.appai.org.br

Benefícios:
Jornal Appai Educar
Benefício de Educação Continuada
(Ciclo de Cursos e Palestras)
Assistência Funeral
Seguro para Cobertura de Algumas
Doenças Graves
Serviço Social
Jurídico

Dança de Salão
Seguro de Vida em Grupo e de
Acidente Pessoal Coletivo
Médico Ambulatorial Básico
Odontológico Básico
Vantagens Opcionais:
- Seguro de Automóvel
- Pousadas
- Plano Hospitalar DIX

Para obter mais informações sobre a amplitude e a melhor forma de utilizar os benefícios, consulte a relação própria de cada benefício ou entre em contato com o nosso
setor de Apoio ao Associado: (21) 3983-3200, ou acesse nosso portal, através do endereço eletrônico: www.appai.org.br, ou ainda através do Guia do Associado Appai,
distribuído em nossa sede.

Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro

Tel.: (21) 3983-3200 • www.appai.org.br

