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Opinião
Há males que vêm
para bem

Educação on-line:
aprendendo a
aprender

Prof. Nicolau Marmo*

Máira Pereira*

O novo Enem terá duas ﬁnalida-

dos normalmente para o ensino

Costumo escrever so-

des: avaliar o Ensino Médio e sele-

de crianças nos primeiros anos

bre o papel do professor de

cionar alunos para as universidades

escolares, o que na maioria

cursos on-line. Recen-

federais. A tendência é que nem em

das vezes constitui fonte

temente, tenho sido

uma coisa nem outra se mostre eﬁ-

Contos de fada

Erika de Souza Bueno*
Apesar de os contos de
fadas serem materiais utiliza-

riquíssima para começar a

questionada sobre o

ciente, pois é difícil harmonizar

inseri-las no mundo letrado,

papel do aluno. Parece óbvio, mas, se a prática docente on-line

num único exame duas expectativas tão distintas. O MEC

tal categoria de contos também

fez surgir um novo perﬁl de professor, isso se deu porque há

faria melhor se mantivesse o Enem como exame avaliador

pode se apresentar como matéria-prima para

um novo perﬁl de aluno e novas formas de se relacionar com

do Ensino Médio, tornando-o obrigatório, e elaborasse uma

o conhecimento. Aﬁnal, é somente por meio da relação com

prova especíﬁca para o vestibular uniﬁcado das universidades
federais, balizada nos princípios dos PCNs.

as aulas de língua portuguesa para adolescentes.
Ainda que na fase da adolescência haja uma forte

o aluno que o professor efetivamente se forma. Como já aler-

tendência de os jovens fazerem um muro de sepa-

tava o educador Paulo Freire, o professor, por se reconhecer

No que se refere à quebra de sigilo, foi uma surpresa

ração com a infância, apresentar os contos de fadas

inacabado e incompleto, faz e refaz a si mesmo na relação

acontecer na gráﬁca. Previa-se que isso pudesse ocorrer

sob uma nova perspectiva faz esses alunos reﬂetirem

com o outro, sempre de forma ética, inclusiva e respeitosa.

em um dos 10.000 postos de exame espalhados por esse

sobre pontos que lhes eram obscuros na infância,

Paralelamente, o aluno tem se apropriado, cada vez

Brasil afora. Que consequências para os alunos trouxe

uma vez que a “enciclopédia de vida” nessa fase é

mais, de seu papel de protagonista e tem questionado o

a mudança de datas do novo Enem? Há males que vêm

pequena, não permitindo a identiﬁcação de pontos

que é ser um bom aluno on-line, como viver essa expe-

para bem. Como disse o senhor Ministro, os alunos terão

mais profundos.

riência, como planejar seus estudos e se comunicar com

mais tempo para estudar. Acrescentamos: e as escolas

Quando os contos de fadas são levados a uma

colegas e professor. Isso indica a relevância do aluno

poderão terminar os programas. O que os alunos acharam

criança, ela não absorve pontos que poderão ser

para o sucesso de cursos on-line – excelente alternativa

da prova que não foi realizada? Questões fáceis, porém

questionados com um adolescente. Um exemplo disso

para aqueles que não conseguem frequentar salas de aula

com enunciados longos, cansativos, que exigem muita

é quando recontamos a história de “A Bela Adorme-

tradicionais, por limitações diversas.

concentração, leitura cuidadosa. Consideram o número

cida”. Pontos como o da espera de 100 anos para
a concretização do amor podem ser discutidos com
eles, uma vez que o professor poderá lançar mão do
artifício de fazê-los compreender que é preciso esperar o encerramento de um ciclo para que outro possa
começar naturalmente.
Tratar de assuntos referentes a conﬂitos familiares e sociais também é uma ótima oportunidade,
pois muitos desses atritos só existem porque pais e
ﬁlhos com idades evidentemente diferentes entram
em debate por um não compreender as posições do
outro. No conto “A Branca de Neve” podem também
ser levantados pontos sobre a rivalidade que existia
entre a madrasta e a protagonista dessa bela história.
Sendo assim, utilizar os contos de fadas em sala de
aula para trabalhar assuntos de diversas ordens com
adolescentes é uma riquíssima fonte para o desenvolvimento da arte de lecionar.

Língua Portuguesa do site Planeta Educação (www.

Expediente

professores acharam dessa prova?

si a responsabilidade de cumprir com a agenda de estudos

Aproximadamente 70% das questões estão adequadas

e de atividades, sem delegar esse papel. Um curso on-line

à avaliação do Ensino Médio, uma vez que para esse ﬁm

requer perﬁs autônomos, o que pode fazer com que alguns

não se costuma cobrar conteúdo. 30% das questões ser-

se ressintam pela falta de ﬁguras que cobrem prazos e di-

viriam para selecionar candidatos, se não fosse a despre-

gam o que deve ser feito. Essa lacuna pode ser resultado

ocupação em relação à abrangência dos principais tópicos

de nossa história recente, em que o saber vinha do mestre,

do programa. A distribuição dos assuntos foi aleatória.

a quem não se devia questionar. Nela, pouco se valorizava

Para exempliﬁcar, não constaram questões de Eletricidade,

a singularidade e a riqueza das experiências do aluno.

Óptica, Oscilações e Acústica.

Para todos os atores envolvidos no processo, sejam
alunos ou professores, é preciso aprender a aprender. Não

Como agiram os diversos vestibulares quanto à coincidência de datas de provas?

temos todas as respostas, mas é preciso se lançar nessa

Alguns desistiram do Enem e outros alteraram suas

experiência de forma consciente, orientados pela recomen-

datas. A Fuvest desistiu do Enem. Isso trará algum prejuízo

dação de Paulo Freire: “Não é no silêncio que os homens se

para o seu vestibular? Não, ao contrário, trará benefícios.

fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reﬂexão”.

O Enem tem sido um intruso no processo de seleção da
Fuvest. Como cansamos de aﬁrmar: Enem signiﬁca Exame

*Máira Pereira é Coordenadora Acadêmica de Tutoria do

Nacional do Ensino Médio.

rial pela Ebape – FGV; coordenadora pedagógica e gerente de

*Prof. Nicolau Marmo é coordenador geral do Siste-

projetos em consultorias educacionais; professora em cursos

ma Anglo de Ensino. Desde a década de 1950, atua na

presenciais e a distância, na área de Gestão de Pessoas.

preparação de estudantes para os principais vestibulares
do país.
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Guia Histórico

Um moderno espaço a serviço das múltiplas faces da arte e da cultura brasileira

R

eaberto ao público há pouco menos de uma década, o Centro
Cultural Justiça Federal passou por um profundo processo de
restauração e adaptação, com o intento de alinhar os elementos
do classicismo francês já existentes em sua fachada e interiores aos
mais modernos padrões de infraestrutura predial, a ﬁm de oferecer
ao público total conforto e bem-estar em suas dependências.
Projetado pelo arquiteto sevilhano Adolpho Morales de Los Rios,
no início do século XX, o prédio do CCJF oferece atualmente 14
espaçosas salas aos seus visitantes, decompostas entre: salas de
exposições, teatro, biblioteca, lojinha e cafeteria, além de uma área
destinada à instalação de um cinema. A princípio a construção do
prédio destinou-se à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, sendo
logo depois adquirida pelo Governo Federal, tornando-se sede do
Supremo Tribunal Federal de 1909 a 1960. Com a mudança do STF
para Brasília, o prédio foi ocupado, sucessivamente, por varas de
Fazenda Pública e pela Justiça Federal. Em 1989, foi interditado.
Depois de restaurado, foi reinaugurado em abril de 2001.
Com um vasto acervo voltado para várias áreas das artes e cultura, a biblioteca do Centro Cultural Justiça Federal é formada por três
coleções: Coleção Bibliográﬁca:
contendo livros, catálogos artísticos, folhetos, obras de referência
e revistas especializadas; Coleção
Iconográﬁca: com material audiovisual e fotograﬁas; Coleção
Acervo Documental Histórico da
Justiça Federal: formada por variados documentos impressos que
versam sobre a criação, a história
e a composição da Justiça Federal,
principalmente sobre o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região.

Visitas Orientadas

As visitas orientadas ao CCJF
são realizadas pelo Setor Educativo. Os visitantes (público em
geral e alunos de todas as idades,
das redes pública e privada) recebem uma pequena palestra sobre
a reforma Haussman e a inﬂuência francesa no Rio de Janeiro,
salientando a história do prédio

Biblioteca do
Centro Cultural
Justiça Federal,
aberta ao público
desde março de
2004, possui uma
arquitetura ímpar,
que se destaca
pelo ecletismo

do CCJF, a instauração
do Supremo Tribunal
Federal, a reforma urbana do Prefeito Pereira
Passos e a inauguração
da Avenida Central (atual
Rio Branco), com foco no
período em que o Rio de
O edifício projetado é um dos mais belos exemplares
Janeiro era a capital da
da arquitetura eclética, em voga no Brasil do início do
século XX
República. Agendamento
prévio de segunda a sexta, das 12 às 19 horas. Informações pelos telefones: 3261-2552 e
3261-2567.

Programações

Exposição: terça a domingo, das 12 às 19h
Teatro: sábados e domingos, às 16h
Música: terças e quintas, às 19h
Ideias: até o dia 4 de março, curso sobre a cognição humana e o
modo como esta é determinada pela conﬁguração do
cosmos e sua expressão numa obra de arte, com o
professor Edil Carvalho.
Biblioteca: de terça a sexta-feira, das 12 às 17h.
Educativo: oﬁcina de reciclagem artística para a produção de cadernos de aulas e anotações, em que cada
participante produz seu próprio material. Ótimo para
estudantes de todas as idades.

Serviços:

Consulta – manual, com livre acesso às estantes; e on-line, na base
de dados local. Leitura no local.
Pesquisas – levantamentos bibliográﬁcos através da base de dados
local.
Acervo – Consulta local ou via internet ao acervo da biblioteca.
Funcionamento do Centro: de terça a sexta-feira, das 12 às 17h.
Informações pelo tel.: (21) 32612582 ou através do e-mail: biblioteca.ccjf@trf2.gov.br
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Psicopedagogia

A Escrita

Apesar de toda a tecnologia, escrever
ainda é uma das funções mais privilegiadas na vida do ser humano, uma
vez que é através dessa atividade que
se registram fatos, se expressam e se
trocam ideias e informações com outras
pessoas. De acordo com o crescimento da
criança, não somente em estatura, mas também no aspecto intelectual, afetivo, motor, é
bem possível que ela inicie seu processo de
aquisição da escrita tão logo as pessoas que a
cercam comecem a apresentar-lhe os conteúdos. Porém alguns cuidados são de extrema importância e um deles é saber se é tempo de
esta criança avançar mais para esta nova etapa.
Na escola convencional, por exemplo, existe um currículo a ser
seguido em que as crianças, em sua maioria, precisam aprender mais
rápido do que o seu desenvolvimento permite. Todavia, sabemos que,
para que haja a execução motora da escrita, o Sistema Nervoso Central (responsável pelo armazenamento, elaboração e processamento
da informação resultante da resposta apropriada do organismo) e o
Periférico (responsável pelos receptores sensoriais, que são canais
principais para aprendizagem simbólica), além de um determinado
grau de desenvolvimento psicomotor, necessitam ter passado por
um certo amadurecimento, uma vez que a coordenação e a força dos
movimentos precisam estar firmes e com equilíbrio para proporcionar
facilmente a atividade das mãos e dos dedos. Esse processo motor
vai se desenvolvendo e se aprimorando de acordo com o progresso
no ambiente escolar.
Entretanto, em muitos casos, esta criança não está emocionalmente,
cognitivamente, motoramente preparada e, no caso de ser uma criança
disgráfica – por não estar pronta para iniciar a aquisição do grafismo,
da escrita –, certamente apresentará dificuldades neste processo, o
que pode trazer uma série de consequências negativas, no momento
em que ela perceber que não consegue fazer o que os colegas fazem,
e que é proposto pelo professor. Essa relação, em muitos casos, pode
se tornar algo doloroso, constrangedor, e até ser causa de “bulling”.
São inúmeras as dificuldades existentes no processo de aprendizagem da escrita, e o professor precisa estar atento aos sinais que seus
alunos emitem de que algo não anda bem.
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Podemos definir a escrita
como uma representação
da língua falada através
de caracteres e/ou signos gráficos. Mas, para
que isso ocorra, braços,
mãos, dedos, entre outras partes do corpo e
da mente, através de
delicados e finos gestos, se esforçam para
fazer um bom trabalho,
uma vez que o ato de
juntar esses signos, ou
seja, escrever, não pertence ao
ser desde o seu nascimento. Este ato é resultante de um processo
de vagarosas e importantes conquistas nos planos simbólicos, motor
e perceptivo da criança.
Uma das grandes exigências da escrita, para quem a pratica, é a
disposição do espaço gráfico, obedecendo a regras de utilização, onde
o que se escreve deve apresentar um visual no qual as letras estejam
de acordo umas com as outras, sendo encaixadas corretamente nas
palavras e consequentemente havendo um controle de ajuste para
que fiquem alinhadas onde se quer escrever.
Quando o aluno não consegue realizar cópias ou montar uma sequência de letras em palavras fáceis ou comuns ao seu vocabulário, o
professor deve ficar atento, pois pode estar diante de um transtorno
da expressão escrita, que é mais conhecido como disgrafia.
Isto significa que a habilidade escrita está abaixo do nível idealizado pela idade cronológica, escolaridade e inteligência, podendo
ou não estar associada a outros transtornos de aprendizagem, como
a discalculia ou de leitura, comprometendo assim a ortografia e a
caligrafia. Em muitos casos – com suas exceções –, as crianças com
disgrafia apresentam também a disortografia, na qual as letras são
amontoadas para esconder os erros ortográficos.
Conhecida também por letra feia, a disgrafia tem muitos motivos
aparentes e um deles é o fato de a criança não conseguir se lembrar
da figura que aquela letra representa e, ao fazer o esforço para se
lembrar como se faz o grafismo, escreve vagarosamente, o que faz
com que a união das letras aconteça de forma inapropriada, tornadoas ilegíveis.
Segundo Ajuriaguerra (1988) a escrita é uma tarefa que se sujeita
às necessidades direcionadas pela estrutura espacial, uma vez que

realizado por algumas etapas até que se
a criança deve produzir sinais, palavras e frases,
constate o diagnóstico final.
vertendo a escrita em uma atividade espaçoAlém de testes que podem ser
temporal. O que significa que a disgrafia não está
aplicados, há também uma avaliação
relacionada a nenhuma alteração intelectual, ou
psicomotora, uma vez que o corpo é
sequer a problemas de ordem cerebral, pois o que
a base indireta da escrita. Isto signidificulta a transmissão de informações visuais ao
fica que, se a criança não é capaz de
sistema motor é a complexidade de integrar o visual
controlar seus movimentos e não tem
ao motor.
equilíbrio, planejamento, percepção
Embora não haja muitos estudos sobre este
corporal, entre outros fatores que são
tema, alguns pesquisadores, como Rourke, afirimprescindíveis à psicomotricidade da
mam que a disgrafia existe em três subitens difecriança, ela terá dificuldade em coorderentes que, segundo Ciasca, Capellini e Tonelotto
Letra feia, ilegível, má organização do texto na página podem nar os movimentos próprios para traçar
(2003), são:
ser sinais de disgrafia
as letras e formar a escrita.
1 – Disgrafia baseada na linguagem: consiste na
O diagnóstico é feito também através
dificuldade para construir corretamente a palavra citada. Para escrever é necessário que se estabeleça a relação da investigação de outros fatores que envolvem a criança, e que pofonema-grafema, e quando isto não ocorre se estabelecem erros dem estar relacionados aos fracassos caligráficos. São avaliados três
de ortografia, que são mais frequentes em grafemas ambíguos aspectos: personalidade, intelectual e a sondagem pedagógica.
Em sala de aula, o professor pode contribuir para a melhora deste
ou pouco diferenciados, que impõem uma maior dificuldade para
aluno promovendo uma reeducação do grafismo, através do desensua discriminação.
2 – Disgrafia de execução motora: referente à capacidade de pre- volvimento psicomotor, trabalhando itens como postura, controle
cisão motora para a escrita. Portanto este tipo de disgrafia está corporal, dissociação dos movimentos, lateralização, coordenação
relacionado a um problema puramente motor, práxico, e não está viso-motor, percepção espaço-temporal, entre outros.
O segundo passo é trabalhar o grafismo em si. Com isso, vai ocorligado diretamente ao comprometimento da leitura.
3 – Disgrafia visuoespacial: está relacionada com uma baixa capa- rer uma melhora nas habilidades da escrita, através de atividades
cidade visuoespacial. É uma dificuldade de distribuir a escrita no que envolvam técnicas de pintura, modelagem e desenhos, além do
trabalho com atividades escriptográficas, no qual se oferece um lápis
espaço gráfico e realizar a correta separação das palavras.
e um papel para a criança sentada ao chão e delimita-se um espaço
Os sinais de uma criança disgráfica são: texto desordenado e sem gráfico no próprio papel para que seja realizada a tarefa.
E, finalizando, o terceiro passo é fazer a correção propriamente dita
unidade, lentidão na hora de escrever, letra ilegível, má organização
da página, letras engarranchadas e deformadas, traços sem regula- dos erros gráficos, o que inclui tamanhos de letra, margens, altos e
ridades, ou muito fortes ou muito fracos que nem chegam a marcar baixos, inclinação da folha e das letras, manutenção da linha, o aspecto
a folha de papel, desorganização do texto sem respeitar as margens, do texto em si e tantos mais que o profissional achar pertinente.
letras retocadas, atrofiadas, omissão de letras e até mesmo de palavras, movimentos contrários à escrita, letra corrigida várias vezes,
desenhos pobres em detalhes, distorcidos com traços irregulares, ritmo
de escrita muito rápido ou muito lento, problemas para amarrar os
sapatos, martelar, fazer mímica, ou seja, dificuldades de imitar o que
vê, inclinação da folha de papel em excesso
ou muita inclinação etc.
Vale ressaltar que, para
se avaliar se uma criança possui
ou não disgrafia, é necessário um conjunto de fatores
em evidência, além é claro
de uma avaliação feita
pelo profissional que está
em contato com a criança. Esse procedimento é

Referências bibliográficas:
AJURIAGUERRA, J. A. Escrita Infantil – Evolução e Dificuldades. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1988.
CALSA, Geisa Carolina; PEREIRA, Lílian Alves & OLIVEIRA, André Ricardo.
Tomada de Consciência Corporal e Prevenção de Dificuldades em Escrita in
http://www.psicopedagogia.com.br. Consultado em 10/02/2010.
CIASCA, Sylvia Maria; CAPELLINI, Simone Aparecida & TONELOTTO, Simone
Maria de Freitas. Distúrbios Específicos da Aprendizagem in CIASCA, Sylvia
Maria. Distúrbios de Aprendizagem – Proposta de Avaliação Interdisciplinar.
Casa do Psicólogo: Rio de Janeiro, 2003.
FONSECA, V. Introdução às Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1995.
LOFIEGO, J. L. Disgrafia: avaliação Fonoaudiológica. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.
www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espacopraxis-pedagogicas/DIFICULDADE%20DE%20APRENDIZAGEM/disgrafia.
pdf, consultado em 10/02/2010.
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Artes

Projeto pedagógico da Carvalho Queiroz busca inspiração na sétima arte
Wellison Magalhães
“Luz, Câmera, Ação!”. Com

a importância da escrita. As

essas palavras de ordem numa

crianças do Jardim se envol-

faixa, pronunciadas por direto-

veram com seus trabalhos,

res nas produções de filmes, o

na tentativa de reproduzir os

Educandário Carvalho Queiroz

filmes e desenhos, como Pinó-

produziu uma superfeira pe-

quio, João e o pé de feijão, Os

dagógica, que envolveu toda

três porquinhos, Chapeuzinho

a comunidade escolar. Ao vivo

vermelho e João e Maria. Sair

e a cores, era possível assistir

dos contos e ir direto para o

Troia, embora ninguém ousas-

fundo do mar foi o que fizeram

se pensar em ver o ator Brad

Chapeuzinho vermelho,
que encanta gerações, foi
retratada pelas crianças do
jardim de infância

Pitt. Andando mais um pouco,
lá estavam as cenas do famoso
filme “O dia depois de ama-

e 3º ano da tarde ao transformarem uma sala inteira num
grande oceano com seres de

nhã”, com todo o cenário de neve e terror, mas sem,

todos os tamanhos e cores. Afinal de contas, foi isso

é claro, o Dennis Quaid, ator principal da película. Até

que o peixe Merlin viu em “Procurando Nemo”. Eles

o mestre do cinema mudo Charles Chaplin podia ser

trabalharam o relacionamento entre pais e filhos.

visto caminhando pela área do educandário.

O 4º ano da tarde e o 3º ano da manhã esco-

Este era o clima que foi preparado para a feira.
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os alunos do 2º ano da manhã

lheram o filme “Monstros S/A” e um outro grupo se

Segundo a diretora Eveline Queiroz, o evento

decidiu pelo filme “Os sem floresta”. Além das

atingiu e muito as expectativas: “depois do ano

imagens que lembravam a película de sucesso

passado, quando os resultados não foram os es-

infantil do cinema, as crianças abordaram o uso

perados, mudamos o foco e conseguimos obter

dos alimentos.

um sucesso muito grande na feira. A participação

O 7º ano, da manhã, tratou da diferença entre

dos pais e do público como um todo demonstra

as raças. Os temas libertação dos escravos,

isso”, afirmou. A agitação era sentida em todos

racismo e liberdade de expressão foram de-

os ambientes da instituição.

batidos num estande preparado pelos alunos,

Segundo Bárbara Rosa, coordenadora peda-

com a exibição do filme “Duelo de Titãs”. Para

gógica da escola e apresentadora do evento,

elaborar o assunto um grupo de capoeira dirigiu

os cerca de 350 alunos da instituição, além dos docentes, atuaram

uma apresentação na quadra central da escola, e outro trabalhou o

intensamente na produção dos trabalhos: “eles assistiram os filmes,

legado de alimentos nacionais, gerados pela presença do negro no

debateram os temas e trouxeram para a feira para ser mostrado

Brasil.

hoje”, disse, ao tempo em que organizava uma nova apresentação.

Já a sala do 7º ano do turno da tarde abordou a sexualidade e as

Segundo Bárbara, no início do segundo semestre começaram as

mudanças ocorridas na sociedade na década de 1960. Para tanto,

etapas para a realização do programa.

usou o filme “Dirty Dancing”. Com a sala decorada com discos, e os

Logo na entrada os alunos do 9º ano distribuíram um jornal,

estudantes vestidos com roupas da época, o ambiente conduziu todos

produzido por eles mesmos, descrevendo a feira e homenageando

os visitantes aos anos das grandes transformações sociais em todo o
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Dirty Dancing,
com o ator Patrick
Swayze, foi usado
para falar da
cultura dos anos
60 e 70, e os
alunos vestiramse a caráter

Uma sala com maquetes de
filmes reproduzia a história
do cinema

mundo. Acompanhando os estudantes, as professoras Sonia Regina,

Não havia tapete vermelho, é verdade, nem o Grande Teatro

de Artes, e Marta Ferreira, de História, exaltaram o entusiasmo de

Chinês, onde notáveis lançamentos do cinema são feitos; nem era

todos.

o Teatro Kodak, mas houve um Oscar que foi para a educação, já

“O resultado tem sido extraordinário. Eles aprenderam de verdade”,

que o projeto do Educandário Carvalho Queiroz estimulou alunos,

ressaltou Sonia. Já Marta, com seu vestido de bolinhas, destacou o

pais e professores a refletir sobre os diversos temas da vida, exa-

intercâmbio entre as turmas: “todos vêm aqui visitar os trabalhos,

tamente como muitas vezes o cinema se propõe a fazer, conclui a

e os alunos daqui têm a oportunidade de ver o que os outros estão

equipe docente, acrescentando que Hollywood, neste fim de semana,

fazendo também”. Um outro grupo se destacou trabalhando com o

transferiu-se para Campo Grande.

Filme “Troia”. Os estudantes do 8º ano montaram um estande com
fotos, imagens e uma cesta típica de frutas, como as usadas na Grécia
antiga.
Mas, além do estande, os alunos que trataram a questão da história

Educandário Carvalho Queiroz – Jardim Escola Lápis na Mão

antiga apresentaram uma peça coreografada, com todos caracteri-

Rua Maria Eugênia Celso, 30 – Campo Grande – Rio de Janeiro/RJ

zados como guerreiros espartanos e troianos e de beldades gregas.

CEP: 23052-260

E, por fim, os adolescentes do 9º ano, os mesmos que prepararam o

Tel.: (21) 2413-2644

jornal da Feira, utilizaram-se do filme “Escritores da Liberdade”, que

Diretora: Evelini Queiroz

tratou dos temas da violência e da agressividade e da capacidade de

Coordenadora Pedagógica: Bárbara Rosa

mudar situações sociais através da educação.

Fotos: Marcelo Ávila

Alunos e professores interagiram com os
visitantes, para reproduzir com cuidado a
história do cinema. Quem não lembra de
Jurassic Park e seus dinossauros?

Jornal Educar
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Educação Inclusiva

Projeto trabalha inclusão social com língua de sinais dos surdos
Claudia Sanches
Num lugarejo chamado Palhada, em Nova Iguaçu, onde os

8

desenvolvido com sua turma do 4º ano do Ensino Fundamental.

ônibus têm dificuldade em se locomover na terra batida e as

O trabalho consiste em usar a Libras – Língua Brasileira de

carroças dos burros ainda dividem espaço com alguns carros,

Sinais –, a linguagem dos surdos, como prática de ensino numa

se esconde, na poeira que cobre a paisagem, a Escola Municipal

classe regular. “Como se fala com as mãos, os desenhos passam

Professora Edna Umbelina de Sant'anna da Silva.

a ter uma representação lúdica. As carinhas nas mãos marcam a

Adentrando uma das salas de aula vemos os alunos pintando

expressividade, característica essencial no processo de ensino-

os dedos com carinhas felizes enquanto gesticulam uns para

aprendizagem e do uso da Língua Brasileira de Sinais”, explica a

os outros. Em cada mãozinha uma frase: “Libras para todos”,

professora, com formação em Língua Portuguesa.

“Mãos que falam”, “A sociedade busca mais tolerância”. O ce-

O objetivo do projeto era utilizar a Libras para a concentração do

nário faz parte do projeto Libras para todos, de Roberta Dutra,

grupo, mas Roberta sonhava com uma experiência transformadora. As

Jornal Educar

Crianças aprendem outras
formas de comunicação com
a Libras. À direita, uma das
técnicas que Roberta usa
para ensinar o significado
das letras e expressões para
a turma regular

crianças eram muito dispersas, o que dificultava o processo de ensinoaprendizagem. Conforme explica a professora, a língua de sinais exige
certa postura, já que a pessoa precisa parar e prestar atenção em silêncio.
Antes de introduzir o trabalho, explica a docente, “participei da oficina do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines). Em seguida,
conversei com a orientadora educacional, que apoiou a ideia, e com os
pais. De acordo com a professora, a meta do projeto é trabalhar não
só a linguagem, mas também a cultura do não ouvinte, uma vez que
normalmente as pessoas, ao falarem com um surdo, tendem a gritar
ou sacudir seu corpo. Um outro aspecto, enfatizado pela docente na
comunicação entre ouvintes e não ouvintes, diz respeito ao direcionamento do olhar bem nos olhos do outro. “Isso deveria valer para todos”,
alerta Roberta.
A professora partiu do princípio de que as diferenças nos constituem
como seres humanos únicos e iguais, o que nos torna especiais. “Todas
as pessoas são diferentes, independente de essas diferenças serem eminentes ou não. Um surdo ou cego, por exemplo, não é menos capaz que

Jornal Educar
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um vidente ou ouvinte. É uma pessoa
que funciona de forma diferente. Precisamos mostrar que um surdo ou cego
não está em situação de desvantagem.
Eles apenas vivem de outra maneira”,
esclarece.
Por isso, ela adotou, ao longo da
sua prática, algumas terminologias
por considerá-las mais respeitosas e
adequadas. Roberta evita usar o termo
deficiência, que está ligado à lentidão
e ao defeituoso. Em sua trajetória
ela conheceu o livro “A Anatomia da
diferença”, do psicólogo Ray Pereira.
A obra vem servindo de suporte para
o trabalho de inclusão. “Não utilizo a
palavra ‘deficiente’. Procuro usar ‘diferença funcional’, para cegos e surdos,
‘diferença física’ para cadeirantes e
‘diferença intelectual’ para crianças
com síndrome de Down e autismo”.
Muitas descobertas foram feitas junto com as crianças. O material didático,

Nessa tarefa as crianças, divididas em
grupos, aprendem a Libras através de livros
produzidos pelos próprios alunos. Todos os
dias Roberta se reinventa e cria, junto com
a turma, material didático para motivar o
aprendizado da linguagem de sinais e o
rendimento do grupo

por exemplo, é construído no dia a dia,

10

de acordo com as necessidades que

está tendo oportunidade de conviver

surgem. Tudo é muito variado, diverti-

com Gabriel, portador de síndrome de

do e colorido para despertar o interesse

Down; Rodrigo, que apresenta uma

dos pequenos. São leques com os sím-

diferença visual, e Pâmela, uma não

bolos da Libras, jogos diversificados,

ouvinte. O interessante, de acordo

cartas, dominó e jogo da memória para

com a professora, é que Rodrigo

trabalhar vogais, cores e numerais,

está aprendendo Libras não só com

além de recursos lúdicos como CD-

ela, mas com os amigos. “Como

rom contendo as noções básicas da

ele tem dificuldade de se expressar

língua de sinais. Outra atividade inte-

verbalmente, os gestos têm ajuda-

ressante foi a produção de livros, com

do muito no seu desenvolvimento e

capa, índice, dedicatória e simbologias.

na integração com os colegas, que

Após três anos de trabalho, o grupo

também estimulam a oralização de

recebeu três alunos com necessidades

Pâmela, que já consegue pronunciar

especiais. Atualmente a turma regular

os nomes dos amigos”, avalia.

Jornal Educar

Jogo da memória, dominó, livros, ilustrações. Recursos
que tornam mais divertida a aprendizagem. Segundo
a educadora, o grupo cresceu muito, em todos os
aspectos, com o trabalho de inclusão

biscoito de Gabriel, faz para o amigo um
sinal com a mão que quer dizer “obrigado”
em Libras.
Escola Municipal Professora Edna Umbelina
de Sant’anna da Silva
Rua Caminho Existente, s/nº
Palhada – Nova Iguaçu/RJ
CEP: 26210-190
Tel.: (21) 2666-8637
Professora: Roberta Lucília Dutra
Diretora: Lúcia Helena
Fotos cedidas pela escola
O grande desafio, no entanto, é mostrar que o benefício da educação inclusiva não é restrito a quem tem as diferenças funcionais, mas
se estende a todos. É o caso dos alunos da sua turma: eles se integram
melhor, pois o contato com a diversidade estimula a solidariedade
e a criatividade, visto que eles são levados a pensar alternativas o
tempo todo. “A turma regular também acaba desenvolvendo outras
habilidades, como a parte sensorial ou a auditiva. Com os resultados acredito cada vez mais que podemos transformar a inclusão em
respostas positivas. É gratificante perceber que os alunos estão mais
atentos às disciplinas”, garante.
A sociedade, porém, ainda não está preparada para aceitar essa
nova realidade. A professora acredita que cada ser humano é importante para o outro, que a escola precisa ser para todos e que a
integração enriqueceu o seu trabalho. Para ela, o ideal é que a estrutura educacional esteja voltada para a inclusão. Mas só a prática
pode quebrar esse preconceito:
“As crianças estão levando a língua de sinais para os pais, o que indica
que eles estão vivenciando de verdade. O grupo está transformando
a diferença em riqueza. Alunos que moram na zona rural de Nova
Iguaçu começam uma história de vida diferente, vivendo a inclusão
com arte, envolvimento e paixão”. E o aluno Wendell, que ganha um

O desafio é mostrar que o benefício da educação
se estende às classes regulares. As diferenças
garantem a riqueza e a diversidade necessárias. A
turma, que recebeu três crianças "diferentes", desenvolveu
não só a solidariedade, mas habilidades como a
concentração, a parte sensorial e a auditiva. Os educadores
vão ter que se adaptar a essa nova realidade

Jornal Educar
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Literatura

Homenagem a Ziraldo leva dezenas de pais
e alunos a feira cultural em Campo Grande
Wellison Magalhães
A foto dele estava estampada na entrada da

estudantes, que aproveitavam a

escola. E lá dentro uma multidão, formada por

presença dos pais para autografar

pais, alunos e professores, se aglomerava para

os pequenos trabalhos.

ficar próximo, ou pelo menos ver de perto um dos

A feira cultural atendeu a todas

maiores ícones da literatura infantil no Brasil, o

as séries dos dois turnos da insti-

escritor Ziraldo. O projeto Reescrevendo Ziraldo,

tuição. Para Elizabeth os 350 alu-

criado pelo Jardim Escola Novo Horizonte, em

nos e professores se envolveram

Campo Grande, começou com a visita da escola

diretamente nas atividades, que

à Bienal Internacional do Livro.

acabaram por gerar todos os trabalhos

As fotos exibidas num painel à porta da instituição

apresentados na quadra da escola.

revelavam um pouco como foi a ida à maior feira

Cada obra recriada pelos pequenos

literária do Brasil. Além do painel que abria o encon-

escritores trabalhava um tema dife-

tro, todo o ambiente na Novo Horizonte lembrava o

rente. As professoras das turmas de

escritor, nascido na cidade de Caratinga, em Minas

Educação Infantil e 1º ano decidiram

Gerais. Eram trabalhos, maquetes, cartazes, per-

desenvolver a atividade com a cole-

sonagens e, claro, livros, muitos
livros. “A ideia de usar a imagem
do Ziraldo vem do poder que os
livros dele têm de comunicar às
crianças. Durante todo o ano fazemos uma atividade que tem a
ver diretamente com a leitura”,
diz a coordenadora pedagógica
Elizabeth de Abreu.
Segundo ela o projeto começou a ser preparado com pelo
menos dois meses de antecedência e os alunos tiveram uma
grande facilidade de reescrever
as obras do autor. Reler e reescrever parecem ter sido as palavras de ordem na escola. Por
todos os lados diversas obras
“filhas” eram expostas pelos
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Um quadro de Ziraldo foi
desenhado pela aluna Gabriela
Drumond e exposto na feira.
Enquanto isso os pequenos
estudantes davam autógrafos de
suas obras

As exposições dos livros
escritos e adaptados pelos
alunos fizeram muito sucesso
entre os visitantes e os
próprios estudantes da escola

Jardim II: “Na história das ‘4
estações e um trem doido’,
cada criança trabalhou as
estações do ano e veio pronta para representá-las”. Da
mesma forma, a narrativa foi
recontada pelos estudantes
que fizeram um novo livro,
escrito por eles mesmos.
O jardim II do 1º turno
abordou a história “Um, Dois,
Feijão com Arroz”, e debateu
sobre a primeira alimentação.
As possibilidades multidisciplinares continuavam soltas na imaginação
de todos. Um dos trabalhos feitos pelos esção “Bebê Maluquinho”, na qual o escritor Ziraldo aborda, com a

tudantes lembrava a informática e o Menino Malu-

linguagem própria de suas literaturas, temas como alimentação

quinho. Os alunos do 5º ano aproveitaram o texto de Ziraldo e

saudável, estações do ano, família, entre outros assuntos. A ida

exibiram “A professora Muito Maluquinha”, representada pela

à Bienal serviu para que os próprios estudantes escolhessem

aluna Camila Moraes, de 10 anos.

os livros que seriam usados. E a novidade foi que estas obras

A presença do personagem Menino Maluquinho foi tratada

não ficaram apenas numa sala, mas foi feito um rodízio para

em suas diversas faces, e mostrada de várias formas nos tra-

que todos tivessem acesso a elas.

balhos. A turma do Jardim III do 1º turno, após ouvir a história

O jardim II abordou a obra “Um bebê em forma de gente”.

“A Fazendinha maluca”, trabalhou a diferença entre animais

O aluno Pedro Hinmelsbach se caracterizou do personagem

da cidade e do campo, animais de fazenda e selvagens. Além

e permaneceu durante toda a feira próximo à exposição dos

de dobraduras, formando os bichos, uma maquete lembrava

trabalhos de sua turma. Para André Marques, pai de Pedro,

uma fazenda, o que alegrou as crianças.

“a feira é uma oportunidade muito boa de trabalhar com uma

Divertimento não faltou mesmo. As turmas do 1º ano, que

grande personalidade da cultura brasileira. Ver meu filho aqui

trabalharam o livro “A Bola Quiquica”, foram para a quadra da

traz muito orgulho realmente”, completou André.

escola e desenvolveram diversas brincadeiras com bola, para

Aliás, caracterização não faltou à exposição. Os alunos Rafael

logo depois voltarem para a sala de aula, onde tiveram que fa-

Botti, Eduarda e Caio Uhlig caracterizaram-se para represen-

zer a leitura do livro. Para alguns professores a atividade gerou

tar “O menino do planeta Urano”, conhecido livro de Ziraldo.

novos artistas, já que os alunos tiveram que ilustrar as obras

Mas o ponto principal da feira cultural foi a ligação que cada

que criaram, como ocorreu com a turma do jardim III do

professor fez com a obra do escritor brasileiro e as releituras

2º turno, que refez o livro “Muito Prazer, Bebê”, onde os estu-

que as crianças fizeram em sala de aula.

dantes escreveram sobre a importância da família.

Além disso, ficou clara a multidisciplinaridade dos trabalhos

Os artistas despontaram. A aluna Gabriella Drumond, da turma

desenvolvidos, como explicou a professora Marilyn Ribeiro do

301, pintou o rosto do artista homenageado, e pôs num quadro
Jornal Educar
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junto ao trabalho de sua equipe. Como sempre, além do prazer

Já a turma 201 escolheu o livro “Rolim”. Os alunos se di-

que o desenvolvimento de cada aluno dá ao professor, os pais dos

vidiram em dois grupos, fizeram suas histórias e produziram

estudantes se deliciaram com os filhos escritores. Era comum vê-

um só livro, que foi encadernado e apresentado no evento. A

los autografando os livrinhos e entregando aos “fãs”. Foi como fez

Feira Cultural do Jardim Escola Novo Horizonte teve início às

Julia Ribeiro, de 6 anos, que aproveitou para dedicar seu livro à

9 da manhã e encerrou-se às 12 horas de um sábado quente

mãe Valéria Ribeiro, que acredita que a feira serve para incentivar

de primavera no Rio de Janeiro.

a leitura e conduzir os alunos a escrever melhor: “é uma viagem

O escritor Ziraldo foi convidado para participar do encontro, mas

cultural que eles fazem”, disse orgulhosa recebendo o livrinho es-

infelizmente não foi possível contar com a presença dele na escola.

crito pela filha. Outros alunos também autografaram seus livros e

Entretanto, por todos os lados que as pessoas caminhavam, era

emocionaram os visitantes presentes.

impossível não percebê-lo, fosse nos pequenos livros refeitos ou

Mas outros estudantes também ganharam destaque da
equipe do Jardim Escola.

nos personagens abordados. Os “Meninos Ma-

Os alunos do Jardim I do 2º turno realizaram uma exposição

luquinhos” de Campo

baseada no livro “O Bebê que sabia brincar”. Para o 2º ano foi

Grande deram um

trabalhada a obra “Pelegrino e Petrônio”. Para a professora

show nos trabalhos,

Patricia Gomes, que coordenou esta atividade, no início não

no desempenho

houve tanto interesse por parte das crianças, “mas à medida

e no entusiasmo.

que avançávamos na história elas foram conhecendo a bio-

Com certeza Ziral-

grafia do autor e seus outros livros, e aí aumentou o interesse

do bateria palmas

e a participação foi geral”.

para tudo o que foi
apresentado.

Jardim Escola Novo Horizonte
Rua Barroso Neto, 105 – Campo Grande – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 23088-080
Tel.: (21) 2413-5457
Na entrada da escola as fotos
da visita à Bienal, e o aluno
Pedro Hilmelsbach vestiu-se
baseado no livro de Ziraldo
“Um bebê em forma de gente”
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Coordenadora Pedagógica: Elizabeth de Abreu
Fotos: Marcelo Ávila

Livros
A qualidade da educação sob o olhar dos professores
Colaboração: Maria Malta Campos
Fundação SM – Tel.: (11) 2111-7400
O estudo A qualidade da educação sob o olhar dos
professores é um dos mais controvertidos assuntos da
sociedade de hoje. Para isso, mais de 8.700 professores de 19 estados do Brasil participaram da pesquisa de
forma individual e anônima, trazendo sua experiência e
expectativas sobre o tema da qualidade da educação, à luz dos resultados das provas e índices de desempenho escolar e desenvolvimento
humano em todo o mundo.
A literatura no caminho da história e da geografia – práticas integradas com a língua portuguesa
Any Marise Ortega, Alex Ubiratan Goossens, Fabio
Cardoso dos Santos
Cortez Editora – Tel.: (11) 3611-9616
A obra A literatura no caminho da história e da geografia
propõe a aplicação da literatura como ferramenta didática
para os campos da História e da Geografia, de forma integrada com o estudo da Língua Portuguesa, no ensino Fundamental II
e no Médio. Esta proposta efetiva-se na forma de projetos de ensino
interdisciplinares, organizados em módulos didáticos temáticos em
que as sequências de conteúdos se desdobram a partir de textos
literários clássicos.
Por que e para que aprender a matemática?
Veleida Anahí da Silva
Cortez Editora – Tel.: (11) 3611-9616
Este livro original é fundamental para os docentes e
também para os pais, uma vez que a maioria dos alunos
considera que “é só estudar” para ser bom em Matemática. Muitos gostavam da matéria na primeira série, mas
perderam aos poucos esse prazer. Pois, na verdade, não
é porque não gostam da Matemática que fracassam; é
porque fracassam que acabam não gostando. Dessa forma, o papel
das práticas pedagógicas passa a ser decisivo.
Contos de arrepiar
Júlio Emílio Braz
Imperial Novo Milênio – Tel.: (21) 2580-6230
Quatro contos de mistério que levarão você do obscuro
mundo dos vampiros a um mal-assombrado casarão do
século passado. Com passagens de humor e emoção, este
livro surpreende o leitor com desfechos inesperados.

Bolha de emoção, meia na água e sabão
Renata Adrião
Editora Paulinas – Tel.: (21) 2232-3486
Um garoto com temperamento explosivo resolveu mudar seu comportamento. Ele já tinha
sido avisado pelo amigo: ou mudava ou sairia
da turma. Então, ele se fechou no quarto a fim
de encontrar um jeito de conter seus ímpetos e
achou uma solução: toda vez que sentisse necessidade de extravasar, abriria um pé de meia velho
e soltaria todas as suas emoções.
Coleção que bicho é esse
Habib's
Trata-se de uma grande coleção de livros
infantis com 16 volumes que, além de representar uma iniciativa inédita no mercado, é
diversão garantida, página após página. Junto com um conteúdo informativo cada livro
traz um jogo diferente nas páginas centrais
envolvendo seu respectivo bicho. As crianças
vão aprender e brincar.

Um presente diferente
Marta Azcona e Rosa Osuna
Callis Editora – Tel.: (11) 3068-5600
Neste livro as autoras presentearam-nos com
uma história fantástica que nos permite dar asas
à imaginação... É mesmo um presente diferente. É
a história de dois amigos: Tristão presenteia o seu
amigo Marcelo com um bocado de tecido que sobrara
de umas cortinas. Marcelo antes tinha preferido um
pião, mas acaba por agradecer aquele presente porque
se apercebe da quantidade de utilidades que um simples pedaço de
pano pode ter.
Vai ver se eu estou na China
Susi Bluhm Serta e Yili Wang
Imperial Novo Milênio – Tel.: (21) 2580-1168
Em português e chinês, com belas fotos e divertidas ilustrações, o livro conta a história das primas Yili e Carla, que moram na China e no Brasil
respectivamente. Através das cartas que trocam,
descobrem uma grande paixão em comum – o futebol – e muitas curiosidades de seus países. A folha
de adesivos encartada dá oportunidade ao leitor de
fazer sua própria história.

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 Livros.

Jornal Educar

15

LIteratura

Tony Carvalho
Com o objetivo de despertar no

no conseguirá se desenvolver ou se expressar

aluno o prazer pela leitura e, con-

em disciplina alguma se não tiver o domínio

sequentemente, pela escrita, o Ciep

da linguagem escrita e falada”, afirma Josefa

municipalizado Maria da Glória Corrêa

Silva, professora da Sala de Leitura do pri-

Lemos, em Duque de Caxias, lançou

meiro segmento do Ensino Fundamental.

o projeto Poupança Literária. Como o

O projeto foi idealizado por Fabio Mene-

nome sugere, do mesmo modo que

zes, professor de Matemática que encontrou

ocorre com os poupadores financeiros

na música a equação ideal para passar sua

– que guardam um pouco dos seus

mensagem aos alunos. “A maior dificuldade

rendimentos para utilizar quando for

no aprendizado da Matemática e de todas as

necessário –, o projeto fará com que

outras disciplinas é o fato de o aluno apresen-

os alunos acumulem preciosos pontos

tar grandes dificuldades em ler e interpretar

que poderão ser úteis mais à frente.

o que lhe é mostrado. Por isso, um projeto de

Na prática, a poupança literária

Incentivado pelo professor Fábio e
com a ajuda da banda MS4, os alunos
do Ciep 330 formaram uma equação
harmônica entre a música e a literatura

funciona assim: o aluno lê um livro
e, em seguida, produz uma resenha

estímulo à leitura não fica restrito à Língua
Portuguesa”, ressalta.
Essa não é a primeira iniciativa de incen-

– um texto que deverá fornecer uma ideia resumida dos

tivo à leitura criada por Fábio. Ele também é

assuntos tratados na obra, apresentando, em uma abor-

autor do projeto Rock Letras, que une música

dagem crítica, as informações que ele considerar mais relevantes.

e literatura. Juntamente com mais três irmãos, dois deles também

Depois, a resenha é entregue ao professor representante da turma.

professores da rede pública, e um quinto elemento, formaram a

A cada resenha produzida, o aluno ganha um ponto, que é automa-

Banda MS4, que percorre colégios de todo o Rio de Janeiro fazendo

ticamente depositado na Poupança Literária.

apresentações, distribuindo livros e promovendo dinâmicas literárias

“O projeto engloba todas as disciplinas, assim como os livros que

entre os alunos. A banda foi a grande atração no lançamento do

são disponibilizados aos alunos. Temos livros paradidáticos e outros

projeto Poupança Literária, no Ciep Maria da Glória. “Aliar literatura

ligados à Matemática, à História, à Geografia, às ciências, às artes,

à música na escola é uma grande ideia. Ao relacionarmos esses dois

enfim, a todas as áreas. Além disso, a linguagem envolve todas as

interesses formamos a dupla perfeita”, justifica a professora Sílvia

disciplinas. Nenhum alu-

Souza Rodrigues, vicediretora da instituição.
Segundo o professor Fábio, os shows da
Banda MS4 propiciam
entretenimento e informação para crianças e adolescentes
que dificilmente
têm acesso a atividades culturais.
A proposta é for-

Projeto abre portas do conhecimento e
incentiva o prazer de ler e produzir textos
entre os estudantes
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mar um público

Novas práticas de estímulo à leitura
fazem sucesso na comunidade escolar
do Ciep Maria da Glória, comprovando
que ler é a passagem mais segura para
quebrar as diferenças e vislumbrar
novos horizontes

leitor através da música, da literatura e da escrita. Para tanto, dias antes da apresentação
da banda, os alunos da escola a ser visitada são instigados a produzir variados gêneros
literários: narrativas, crônicas, poesias etc.
Em cada apresentação, são realizados sorteios de kits contendo o CD da banda,
camisas do projeto e livros da literatura brasileira ou estrangeira. Entre uma música e
outra, os alunos sorteados vão ao palco ler suas produções e receber os aplausos dos
colegas, o que é um grande estímulo para eles e para os outros estudantes. “Tanto o
projeto Rock Letras quanto o projeto Poupança Literária possibilitam a transformação
da leitura em variadas formas de expressão cultural, mostrando ao aluno que essa
atividade pode e deve ser convertida em artes plásticas, cênicas ou musicais. Esse é
o nosso papel na escola”, destaca Ana Lúcia Santiago, professora da Sala de Leitura
do 6º ao 9º anos.
Para a diretora geral do Ciep, professora Silvana Alves da Costa Silva, os dois projetos ajudarão os alunos a fazer da leitura e da escrita hábitos prazerosos, abrindo
para eles uma janela para o maravilhoso mundo do conhecimento. “A maioria dos
nossos jovens ainda não se acostumou a ler e escrever. Esses dois projetos articulados permitem que nos aproximemos deles e transformemos essa realidade. Ao se
sentirem incluídos, esses jovens ficam mais participativos e as aulas se tornam mais
atraentes. E todos sabemos que, quando o aluno se sente envolvido, os resultados
são muito melhores”, conclui.
Ciep 330 Brizolão Municipalizado Maria da Glória Corrêa Lemos
Av. Automóvel Clube, Km 56 – Santa Lúcia – Duque de Caxias/RJ
CEP: 25272-030
Tels.: (21) 2787-4727 / 2787-4701
Diretora do Ciep: Silvana Alves da Costa Silva
Fotos: Tony Carvalho
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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 - Dificuldades de aprendizagem
Data: 13/03/2010
Horário: 9 às 13 horas - sábado
Objetivo: Possibilitar aos profissionais de educação um
contato com as variáveis que interferem no processo
ensino-aprendizagem, levando-os a uma reflexão sobre
as suas contribuições práticas, enquanto educadores,
na identificação e diminuição das dificuldades de
aprendizagem.
Palestrante: Patrícia Lorena
2 - A construção dos conceitos matemáticos
Data: 18/03/2010
Horário: 9 às 13 horas - quinta-feira
Objetivo: Apresentar as etapas de aquisição da lógica
da construção do pensamento matemático.
Palestrante: Rita Thompson
Programação: A evolução sócio-histórica da mente/
cognição; o processamento numérico e o cálculo; as
bases neuro-anatômicas; etapas de construção da
lógica matemática.
3 - Transtornos de conduta e drogas – um guia
para pais e professores
Data: 20/03/2010
Horário: 9 às 14 horas - sábado
Objetivo: Proporcionar acesso ao conhecimento
das formas de identificação dos principais problemas
relacionados aos transtornos de conduta, problemas de
indisciplina e do uso das drogas, suas características,
efeitos e consequências. Orientar os pais e professores em
como buscar tratamento e como podem agir na condição
de mediadores na relação com alunos que necessitam
aprender a controlar o comportamento e os impulsos.
Palestrante: Dr. Gustavo Teixeira
Programação: O desenvolvimento infantil; família e
educação; fatores genéticos e ambientais; transtornos
disruptivos do comportamento; características e
consequências dos transtornos; as drogas e os
transtornos; fatores de risco versus fatores protetores;
como as drogas agem no cérebro; consequências do
uso de drogas na adolescência; tratamento.
4 - Paulo Freire: o cidadão do mundo e sua
educação transformadora
Data: 24/03/2010
Horário: 9 às 13 horas - quarta-feira
Objetivo: Promover a reflexão sobre uma proposta de
educação como prática da liberdade e como movimento
em busca da autonomia dos educandos.
Palestrante: Andrea da Paixão Fernandes
Programação: Quem foi Paulo Reglus Neves
Freire?; concepções de educação na visão freireana;
experiências da década de 1960; contribuições de
Paulo Freire para a atualidade; onde aprofundar as
referências freireanas.
5 - Limites e possibilidades do educador
Data: 26/03/2010
Horário: 9 às 13 horas - sexta-feira
Objetivo: Apresentar uma proposta transdisciplinar,
sistêmica e filosófica de educação para todos, através
da vivência do novo paradigma da construção do ser e
do saber para um novo milênio.
Palestrante: Aglael Luz Borges
Programação: o paradigma “A construção do ser
e do saber” (dialética transdisciplinar/sistêmica); o
movimento cognitivo-afetivo-social na construção
do ser; o sujeito frente ao conhecimento; o papel
da família, da escola e das empresas no processo de
desenvolvimento e aprendizado; a ética e a estética do
conhecimento; o educador como agente de promoção
de saúde.
6 - A leitura literária na escola como produção de
conhecimento
Data: 27/03/2010
Horário: 9 às 13 horas - sábado
Objetivo: Desenvolver uma prática dialógica e
artística do texto literário nas séries iniciais do Ensino
Fundamental (primeiro ao quinto ano), tendo por
base os estudos de Mikhail Bakhtin e Vygotsky –
autores que permitem compreender a natureza da
linguagem literária e sua relação com a produção do
conhecimento.
Palestrante: Patrícia da Silva Pacheco
Programação: Sensibilização para o tema por meio
de leituras dramatizadas; exposição dialogada sobre
a natureza da linguagem (dimensões dialógica,
interdiscursiva e estética); oficina poética realizada
com o grupo para concretizar a discussão teórica;
reflexão dialogada sobre a especificidade do texto
literário e suas possibilidades de uso nos diferentes
espaços.
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Memorial Getúlio Vargas
Exposição Permanente
Cronologia
I - Getúlio Vargas e o Rio de Janeiro
II - Do Rio Grande do Sul ao Palácio do Catete
III - Getúlio Vargas e a Reforma Urbana do Rio de
Janeiro
IV - Retorno ao Catete e Tragédia
V - O povo se despede de Getúlio Vargas
VI – Carta-testamento e carta despedida
Objetivo: Difundir a trajetória do estadista gaúcho na
Cidade do Rio de Janeiro, uma vez que Getúlio Vargas
passou 31 anos dos 45 de sua vida pública aqui; 19
deles como presidente da República.
A exposição permanente encontra-se aberta ao público
de terça a domingo, das 10 às 19 horas.
Entrada franca.
Local: Memorial Getúlio Vargas
Praça Luís de Camões – Rio de Janeiro (ao lado do
Hotel Glória)

Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj)
Tel.: (21) 2334-0140
1 - A diáspora africana nas Américas
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) está
com as inscrições abertas para o IV curso de atuali
zação: a teoria e as questões políticas da diáspora afri
cana nas Américas, que partirá das análises críticas
produzidas pelo feminismo negro no Brasil, nos Estados
Unidos e em outras comunidades da diáspora. As aulas
serão ministradas parcialmente em inglês. O objetivo é
oferecer formação acadêmica e intelectual a ativistas,
estudantes e intelectuais interessados na área de estudos da diáspora africana. O curso é gratuito.
Inscrições: até 19 de fevereiro de 2010
Data do curso: de 31 de maio a 7 de junho de 2010

Instituto Moreira Salles
Tel.: (21) 3284-7400
1 - Mostra: o Brasil e Portugal de Charles
Landseer
O Centro Cultural do IMS no Rio de Janeiro apresenta
a exposição Charles Landseer: desenhos e aquarelas
de Portugal e do Brasil (1825-1826). É a maior mostra
individual das imagens feitas pelo inglês da missão
diplomática britânica chefiada por Charles Stuart. A
seleção reúne 178 desenhos e aquarelas e mais dois
óleos, estes últimos feitos anos após a missão. Landseer foi um dos mais importantes artistas viajantes
que visitaram o Brasil nas duas décadas posteriores
a 1808. Para quem gosta de história do Brasil, o programa é imperdível. De terça a sexta-feira às 17 horas
há visita guiada pelas exposições, com encontro na
recepção.
Data: até 18 de abril de 2010 - Entrada franca
Horário: de terça a sexta-feira, das 13 às 20 horas;
sábados, domingos e feriados, das 11 às 20 horas. Visi
tas monitoradas para escolas: agendar pelo telefone.

Fundação Casa de Rui Barbosa
Tel.: (21) 3289-4636
1 - Seminário Internacional de Políticas Culturais:
teorias e práxis
A Fundação Casa de Rui Barbosa, por seu Setor de
Estudos de Política Cultural, estará recebendo propostas para apresentação de trabalhos no Seminário
Internacional de Políticas Culturais: teorias e práxis.
O objetivo é a apresentação e discussão de estudos
que promovam a reflexão e o debate entre estudantes,
pesquisadores, professores e conhecedores da área de
políticas culturais. Poderão submeter trabalhos estudantes em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado), pesquisadores mestres e doutores e professores. As inscrições serão feitas mediante o envio do
texto completo.
Prazo de inscrição: de 1º de maio a 7 de junho de 2010
Data do seminário: de 22 a 24 de setembro de 2010
Mais informações pelo endereço: politica.cultural@
rb.gov.br

Museu de Arte Contemporânea
de Niterói (MAC)
Tel.: (21) 2620-2400
1- Exposição Retratos de cidades: Le Havre –
Brasília – Niterói
A exposição Retratos de cidades: Le Havre – Brasília – Niterói reúne as imagens históricas de Lucien Hervé feitas no Havre e em Brasília, e um
conjunto de obras (fotografias e vídeos) de jovens
artistas franceses e brasileiros. As cidades – uma
francesa e outra brasileira – têm em comum o fato
de terem sido construídas após a Segunda Guerra Mundial por importantes arquitetos do século
XX: a primeira, por Auguste Perret; a segunda,
por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Niterói está
inserida na exposição, na medida em que um de
seus mais prestigiados edifícios oficiais, o Museu
de Arte Contemporânea (MAC), foi projetado por
Niemeyer.
Data: até 14 de março de 2010
Horário: de terça-feira a domingo, das 10 às 18 horas
Local: Salão e varanda do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC)
Mais informações pelo e-mail: mac@macniteroi.com.
br ou no site www.macniteroi.com.br.

Roteiros GeoRio
Tel.: (21) 8871-7238
1 - Passeios guiados pelo Centro do Rio de
Janeiro
O professor João Baptista Ferreira de Mello, da Uerj,
organiza os Roteiros GeoRio, com caminhadas que
descortinam aspectos históricos e geográficos da cidade. Os passeios são feitos quase semanalmente,
aos domingos, recheados de histórias contadas de
maneira informal, como uma conversa numa mesa de
bar. Aliás, parece que os personagens citados logo
vão dar o ar de sua graça. Quando voltar ao centro
da cidade certamente o caminhante verá a cidade de
outra forma.
Entrada franca – inscrição pelo telefone acima ou
através do e-mail roteirosgeorio@uol.com.br.

Simpósio de estudos greco-romanos
1 - Primeiros sábios, primeiros filósofos
O XVII Simpósio Interdisciplinar de Estudos Grecoromanos já está recebendo textos para comunicações;
os pareceres serão dados até 10 de março 2010 e
devem ter relação com o tema central do encontro:
Primeiros sábios, primeiros filósofos.
Data: maio de 2010 na PUC-SP.
As normas estão no site www.institutohypnos.org.br.

XXIV Prêmio Jovem Cientista
1 - Energia e Meio Ambiente - Soluções para o
Futuro
Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovem
Cientista, voltado aos estudantes dos ensinos médio e
superior, além de graduados, escolas e universidades.
O tema desta edição é a busca de fontes alternativas
de energia que não comprometam o meio ambiente.
Entre as questões que podem ser abordadas estão
as fontes renováveis e não-renováveis de geração de
energia, o efeito estufa, o aquecimento global, energia
e exclusão social, mudanças de hábitos e padrões de
desenvolvimento. Os premiados nas categorias “orientador” e “estudante de ensino médio” receberão
equipamentos de informática e terão seus trabalhos
publicados em livro.
Data para inscrições: 30 de junho de 2010
Mais informações, regulamento e inscrições em: www.
jovemcientista.cnpq.br.

Museu do Índio
Tels.: (21) 3214-8702 e 3214-8705
1 - A presença do invisível no Museu do Índio
A exposição A presença do invisível na vida cotidiana e
ritual entre os povos indígenas do Oiapoque apresenta
facetas da vida cotidiana e o ritual dos povos indígenas
que habitam diferentes terras na região fronteiriça do
Brasil conhecida como Oiapoque. É imprescindível para
quem quer conhecer mais a cultura de um dos povos
formadores do Brasil.
Horário: de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas;
sábados, domingos e feriados, das 13 às 17 horas
Entrada: R$ 3,00

Planetário da Gávea
Tel.: (21) 2274-0046
1 - Contação de história sobre a preservação do
planeta
Todo sábado acontece no Planetário da Gávea a atividade de contação de histórias onde a preservação do
planeta é tema central. São 40 espectadores por apresentação.
Entrada franca.
2 - De olhos nos astros
Para quem se interessa por Astronomia, a dica é ir à
Praça dos Telescópios do Planetário do Rio de Janeiro e
conhecer as localizações características dos astros que
poderão ser vistos a olho nu e através dos telescópios.
A entrada é gratuita. Basta pegar uma das 260 se
nhas que estão à disposição do público. A observação
do céu é orientada por uma equipe de astrônomos da
Fundação Planetário. Nos feriados e em dias nublados
ou chuvosos não há observação.

Centro da Memória Judiciária
de Niterói
Tel.: (21) 2613-9686
1 - História da formação da cidade de Niterói
O Centro da Memória Judiciária de Niterói, que tem por
objetivos contar a história da formação da cidade de
Niterói e preservar a história do Judiciário fluminense,
está aberto à visitação de pesquisadores, estudantes e
professores. As visitas guiadas deverão ser marcadas
previamente. O espaço está à disposição dos estudantes para realização de júris simulados, palestras e
cursos.
Horário: o centro funciona das 11 às 17:30h
Mais informações pelo telefone ou pelo e-mail:
marialb@tj.rj.gov.br.

Centro Cultural Justiça Federal
Tel.: (21) 3212-2550
1 - Salas de leitura
Para os que gostam de frequentar bibliotecas, seja
para estudo ou por puro diletantismo, o Centro Cultural
da Justiça Federal tem uma sala de leitura e uma sala
de consulta com material próprio, para consulta a jornais e revistas, acesso à Internet, consultas às bases
de dados locais e via web, livre acesso a informações
e documentos e cadastro para comunicação de novas
aquisições.
A biblioteca funciona de terça a sexta, das 12 às 17 horas.
O CCJF funciona de terça a domingo, das 12 às 19 horas.
Mais informações pelo site www.ccjf.trf2.gov.br ou pelo
telefone.
2 - Concertos de música e apresentações de
teatro gratuitas
O Centro Cultural da Justiça Eleitoral, além de exposições,
possui programação fixa e gratuita. Todas as quartas-feiras,
às 19:10h, são realizados concertos de música de câmara.
Aos sábados, às 17 horas, acontecem intervenções artísticas da Cia. de Teatro Íntimo, que busca fugir do convencional e obter uma proximidade cada vez maior com o público
através de declamações de poesias e apresentações teatrais. A cada mês, dois novos trabalhos de teatro e poesia
(de aproximadamente 10 minutos cada) são apresentados.
Entrada franca: de quarta a domingo, das 12 às 19
horas.

Sinpro - Rio
Tel.: (21) 3262-3400
1 - Técnica Vocal
Ministrante: Inêz Renata dos Santos Souza
(fonoaudióloga/UFRJ e especialista em Educação Estética/
UNIRIO).
Público alvo: Profissionais de Educação.
Objetivo: Aperfeiçoar a postura física e vocal dos participantes e prepará-los para utilizar corretamente a voz sem
prejuízos para seu aparelho fonador.
Conteúdos: Dicção: exercícios para a flexibilidade dos
órgãos bucais. Prática de relaxamento e da respiração. Coordenação fonorrespiratória (exemplos práticos).
Exercícios básicos para a emissão correta da voz: a colocação de vogais, ditongos, tritongos e hiatos em seus pontos
harmônicos. Exercícios de articulação, ritmo, ressonância
e projeção.
Dias: Segundas-feiras 5, 12, 19 e 26 de abril
Horários: das 9h30 às 11h30

Profissão Mestre
(Continuação)

A emoção de ser professor
– Tenha um local ﬁxo somente para estudar. Este local, além de ser
livre de interrupções, ajuda a “programar” a mente do aluno: ele
sabe que, toda vez que for naquele canto, é hora de estudar. Isso
faz com que o estudo se desenvolva mais rapidamente. Não é necessário destinar um cômodo da casa para isso – basta um cantinho
especial, bem iluminado e arejado. De preferência, que não inﬂua
no resto da família. Por exemplo, a mesa da cozinha parece ser um
local adequado, a não ser que haja disputa entre os livros do ﬁlho e
a galinha que a mãe (ou o pai, sejamos atuais) está preparando para
a canja de logo mais.
– O horário é tão importante quanto o local. Ajude-os a estabelecer
uma rotina de estudos, escolhendo uma hora normalmente tranquila
e na qual eles rendem mais para dedicar aos estudos domésticos. E,
algo que poucos sabem: se o estudo tem uma hora para começar,
também deve ter uma hora para terminar. Assim eles administram
melhor o tempo e acabam rendendo mais. E, na possibilidade de o
tempo não ser suﬁciente, pode-se dar mais cinco minutos para o fato.
Não há má vontade que não conceda cinco minutinhos. E, uma vez
entretido com o exercício, são poucas as possibilidades de se olhar no relógio, facilitando assim o
término da lição.
– Também devem ser tomados cuidados
com as distrações. Televisão e telefone,
lógico, devem ser deixados de lado.
Música pode ser liberada, dependendo
do tipo de aluno.

Acordo de cavalheiros
– O professor também pode ajudar seu aluno ao impor a si mesmo
certas regras de tarefa de casa. Se você ﬁzer com que esses regulamentos sejam acordados com todos os professores, melhor. Veja:
– Passe uma quantidade semelhante de tarefa de casa todos os dias
(por exemplo, cinco exercícios curtos). Assim, seus alunos saberão
sempre o que esperar e poderão se programar melhor.
– Passe menos (ou não passe) tarefa para casa às vésperas de provas
de outras disciplinas.
– Indique diferentes materiais de pesquisa: vários livros, revistas,
autores. Não há mal nenhum em permitir que, à medida que estuda,
o aluno se identiﬁque mais com determinado autor ou estilo. É uma
maneira de despertar o prazer pela leitura.
– Se a quantidade deve permanecer mais ou menos constante, o
mesmo não vale para a forma. Varie seus exercícios. Uma série de
questões objetivas em um dia, uma pequena redação em outro. Dessa
forma, você estará veriﬁcando o aprendizado (e a qualidade de suas
aulas) de forma mais completa.
Colaboração: Brasílio Neto
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Educação Artística

Uma releitura do mundo, uma releitura da vida
Sandra Martins

Numa sala apertada e desprovida de
conforto, crianças e adolescentes se re
vezam para viajar no mundo mágico das
artes. O passeio “virtual” se dá através das
oficinas de desenho e pintura do projeto
Vivendo através da arte, coordenado por
Edejô Éware, ou o agente cultural Edval
Pereira Lopes. A iniciativa busca valorizar
o conhecimento que o aluno possui e atua
como um transformador de novas ideias
abrindo um leque de informações sobre
arte e cidadania, além de oferecer outras opções, não só de lazer, mas também de
perspectivas profissionais.
Para Vaneli Chaves, diretora adjunta da Escola Estadual Professor Henny de Mendonça Gama, no bairro de Vila Lage, São Gonçalo, o projeto ultrapassou os muros da
unidade escolar – única no município com Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos
três turnos. Na sua percepção, esta ação serviu como uma bem-sucedida estratégia
facilitadora de acesso da comunidade à escola. “Achamos por bem não fechar este
trabalho para os alunos da escola e abri-lo para a comunidade. O retorno tem sido
positivo: há os que voltaram a estudar, e há outros que começaram a tomar conta
da escola porque o filho está aqui dentro. E isso construiu uma relação harmônica
com a comunidade.” Atualmente, 70% do público atendido é oriundo da localidade
e arredores.
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Respeito, dedicação,
cordialidade, afeto,
tolerância. Estes são
alguns dos ingredientes
encontrados entre uma
pincelada e outra dos
alunos das oficinas de
artes. Os jovens são
incentivados a desenvolver
suas potencialidades
no traço, pintura,
escultura, convívio social,
argumentação e postura

Os alunos são in

revistas, ilustra

centivados a desen

ções, livros de ar

volver suas poten

tes, material doa

cialidades no traço,

do e outros que

pintura, escultura,
convívio social, argu
mentação e postura.
No segundo semes

são reciclados. As
Os temas são escolhidos pelos alunos e as
técnicas, aprimoradas com apoio do professor. Aos
poucos, os jovens descortinam suas inclinações
artísticas, passam a ser mais observadores, mais
sensíveis, organizados e disciplinados, sem perder
o frescor da sua imaturidade

telas para as pin
turas podem ter
vindo de caixas

tre do ano, são escolhidos os dez melhores

de papelão ou de

trabalhos que compõem uma exposição aberta ao público durante

frutas; um pedaço de lápis colado em uma caneta usada servirá como

evento escolar. “Dá gosto ver o orgulho estampado no rosto dos

se fosse novo. Uma embalagem de óleo diesel vai ser transformada

pais ao verem os trabalhos de seus filhos. Crianças que, por vezes,

em máscara. Pelo menos é o que vislumbra Jonatam ao identificar

apresentam problemas comportamentais em outras escolas ou em

os olhos e o nariz da “máscara”. “Artista é isso. Vê um trabalho ar

casa”, disse Vaneli.

tístico onde ninguém percebe. É isso que eu quero: que ele consiga

O projeto reúne algumas ideias de fácil assimilação cuja linguagem

descobrir arte nessas pequenas coisas, no lixo”, elogia o oficineiro.

é adaptada conforme a faixa etária, além de possuir uma diversidade

O projeto Vivendo através da arte interage com outras disciplinas nos

de linguagens artísticas como: reciclagem, teatro, artes plásticas,

eventos culturais da escola. E, no cotidiano das oficinas, o aluno terá que

canto, desenho, pintura. A dinâmica inicia-se com a própria mistura do

se conciliar com a Matemática, já que lida com medidas, proporções,

grupo – meninos e meninas. O respeito é condição fundamental para

perspectivas; com a História, pois aprenderá um pouco sobre outras

o convívio no meio social, daí a cordialidade, o afeto e a tolerância

culturas, como a chinesa, de onde saíram os primeiros desenhos a nan

serem trabalhados intensamente, de forma lúdica, com a utilização de

quim. Com a Química, as pesquisas podem ser sobre os componentes

técnicas teatrais e de dança. “Uma mímica de zanga ou de surpresa

das tintas e variadas experiências com cores e texturas, por exemplo.

diz muito mais do que um grito”, ensina Edejô.

Os temas escolhidos pelos alunos são aprimorados com apoio do

Como primeira estratégia, trabalha-se a palavra, a persuasão.

professor. Com o transcorrer do desenvolvimento do traço, o jovem

Para sensibilizar o aluno a respeitar a diversidade e heterogeneida

descobre suas inclinações artísticas que serão potencializadas. “A

de no mundo, Edejô lança propostas de percepção do outro como

maioria dessas crianças vai sair daqui com 60% de base para desenho

ele é. Assim, são debatidos os padrões estabelecidos na sociedade,

e sem recursos. Este trabalho as ajuda a se desenvolver, a fazer uma

que são desconstruídos. “O ‘belo’ passa a ter outra conotação. As

releitura do mundo, uma releitura da vida. E a arte tem este poder,

crianças aprendem a valorizar o meio ambiente em que vivem a

já que caminha junto com a educação”, disse Edejô, ao salientar que

partir da percepção dos pequenos
detalhes, como a textura das fo
lhas, as diferenças étnico-culturais
encontradas nas imagens que ser
vem de modelo, nas nuanças das

Com metodologia desenvolvida a partir da vivência
cotidiana, os alunos foram estimulados a driblar
a falta de material usando a criatividade. Assim,
uma antiga caixa de frutas pode ser desmontada e
sua madeira preparada para servir como tela para
pintura a óleo. O suporte de papelão do papel
higiênico poderá ser transformado em pulseiras, que
podem ser comercializadas

não adianta querer separá-la da edu
cação. Porque é ela que vai me levar
a um grande arquiteto, a um grande
museólogo. “A Bia disse que vai ser
arquiteta. E vai, porque ela já colocou

cores que se alteram conforme a

isso na sua cabecinha”. Por sinal, o

luminosidade a que são expostas

forte da menina de 10 anos é a criação

etc.”.

de fachadas de residências, castelos,

A metodologia foi desenvolvi

detalhes de portas.

da a partir da vivência do agente

Para muitos, estar ali é também

cultural em várias áreas das artes

um momento de lazer. É como se lá

– teatro, dança, pintura, desenho,

elas pudessem ser crianças e aprender

artesanato. Como material pe

algo que lhes dá muito prazer. “Elas

dagógico são utilizados folhetos,

podem viajar através das figuras que
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retratam. A arte tam

valoriza suas possibilidades.

bém é uma fuga para li

E, ao fazer isso, potenciali

bertar estas crianças da

za essa comunidade toda.

pressão. Que eu traduzo

Porque vai dando a essas

como arteterapia”, afir

crianças condições de vis

mou a gestora Vaneli,

lumbrar um mundo melhor,

lembrando que a oficina

uma outra coisa para fazer

atende a portadores de

ao invés de se envolver com

necessidades especiais.

drogas, com violência”.

“Eu tive alunos usuários

E é como espaço de des

contumazes de drogas

compressão emocional e

que encontraram ali um

de construção de novas

espaço para sobreviver.

possibilidades que Douglas

Um desses desenhava

Para a professora Vaneli Chaves,
o investimento na parceria entre a
escola e a arte-educação, com o
professor Edejô Éware, fez com que
o projeto Vivendo através da Arte
ultrapassasse os muros da escola

muito, mas era irre
quieto durante as aulas
devido ao efeito das dro
gas. Então pedimos que

Cardoso, 10 anos, pode
deslanchar. Eliane Cardoso,
sua mãe, conta que o meni
no começou a frequentar a
oficina aos 8 anos, quando a

fizesse a oficina. Desenhava muito, mas não produzia na sala de aula.

família passava por diversos problemas. Segundo ela, a dedicação e a

Até que os professores começaram a perceber que aqueles desenhos

atenção do professor transformaram a vida de seu filho e ampliaram os

podiam ser usados dentro da aula. Na prova de 7ª série sobre corpo

horizontes da família. Douglas, de tão empolgado com as aulas, repassa

humano, o professor aceitou o desenho. Em seguida, ele perguntou

para os colegas de sua comunidade (Barro Vermelho) o que aprende

se o aluno poderia colocar os nomes dentro das partes desenhadas.

nas oficinas. Atualmente, cerca de 36 crianças se espalham entre a sala

E ele colocou, naturalmente”.

e a cozinha de sua casa nos finais de semana. A mãe, para apoiar o

Edejô concorda com a diretora, ao afirmar ser a oficina um espaço

filho, está participando das oficinas. E seu pai, pintor de paredes, após

terapêutico e recorda de histórias estranhíssimas que alunos transportam

algumas orientações sobre técnicas de pintura, vem se aprimorando

para o papel. “Temos que ter muito cuidado para analisar esses dese

nas artes plásticas e já participou de coletiva de pintura. “O professor

nhos e conversar com muito tato
para tentar suavizar a angústia
daquelas crianças”, esclarece o
oficineiro. “A realidade de muitas
delas é extremamente dramática.

levantou a autoestima tanto do
O projeto busca valorizar o
conhecimento que o aluno possui e atua
como transformador de novas ideias
abrindo um leque de informações sobre
arte e cidadania, além de oferecer
outras opções, não só de lazer, mas
também de perspectivas profissionais

meu filho, como a nossa e das
crianças da vizinhança. O trabalho
é maravilhoso, não existe outro
por aqui”, concluiu Eliane.

Então ele aceita o desenho, e vai
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mostrando para elas um outro

Escola Estadual Professor Henny

mundo possível. Isso é muito legal.

de Mendonça Gama

Eles começam a perceber que não

Rua Procópio Ferreira, s/nº – Vila

há só aquele mundo”, ressaltou

Lage – São Gonçalo/RJ

Vaneli, ao enaltecer a postura de

CEP: 24415-080

Edejô de valorizar as possibilidades

Tel.: (21) 8374-8725

em detrimento das dificuldades.

E-mail: hennygama@hotmail.com

“Ele rompe com esta questão: se

Coordenador: Edval Pereira

tivesse uma árvore ali, ele estaria

Lopes (Edejô Éware)

fazendo seu trabalho lá. Edejô

Fotos: Sandra Martins
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Língua Portuguesa

Chegamos à terceira e última parte do nosso estudo sobre a crase.
Agora vamos abordar alguns casos especiais que não podem ser resolvidos apenas aplicando-se as regras de modo simples e objetivo. São
situações em que devemos nos atentar para determinados aspectos das
frases para podermos decidir pelo uso correto da crase. Vamos a eles.
► A crase normalmente só é usada antes de palavras femininas,
exceto nos casos de contração com os pronomes demonstrativos
aquele e aquilo (Deu de bandeja àquele adversário. / O medo conduz
àquilo que todos rejeitam). Outra exceção acontece quando estão
subentendidas as palavras femininas moda ou maneira.
Exemplo: Gostava de gingar à (maneira de) mestre-sala. / Vestiase à (moda) moicano.
► Apesar de não se empregar a crase antes de palavra de significação indefinida (como já vimos na primeira parte deste estudo), há
algumas situações em que o uso se faz necessário, como em alguns
casos envolvendo a palavra “uma”.
Exemplos: Retornou à uma hora (nesse caso trata-se da primeira
hora antes do meio-dia ou da meia-noite).
As pessoas gritaram à uma voz (aqui há a ideia de simultaneidade,
significando “ao mesmo tempo”, “de comum acordo” etc.)
► Importante estar atento para quando o “a” estiver subentendido
numa frase.
Exemplo: Subordinou a estrofe do primeiro texto à do segundo.
Nesse caso, “estrofe” se repete depois do “a”,
mesmo não estando grafada. Colocamos a crase
normalmente, como se a palavra ali estivesse.
► Independentemente das regras de uso da
crase, em algumas expressões fixas envolvendo
palavras no feminino ela vai ocorrer. Exemplos
de locuções:
Adverbiais: As meninas saíram às escondidas. (Entram nesses casos também: à toa, às
vezes, à esquerda, às pressas etc.)
Prepositivas: Se lançaram à procura da fama.
(Outros casos: à espera de, à beira de etc.)
Conjuntivas: Vibrava loucamente à medida
que ia obtendo pontos. (Também: à proporção
que)
► Alguns substantivos e adjetivos “exigem” a
presença da preposição “a”. Quando as palavras que seguirem forem femininas
(solicitando portanto o artigo “a”),
vai ocorrer a crase.

Sandro Gomes

Exemplos:
Os religiosos são contrários à guerra. / As mulheres se mostraram desfavoráveis à intervenção. / Esse problema é necessário à
evolução. / Mostrou que tinha horror à comunicação escrita.
O mesmo vai ocorrer a partir de verbos que “exigem” a preposição “a”.
Exemplos: Costumava perdoar a falta à menina. / Sempre
preferia obedecer à lei. / Deveria visar à meta com insistência.
Para terminar este nosso estudo sobre a crase, vamos nos voltar
para aquelas pessoas (minoria, felizmente) que acham que este
acento tem apenas a função de “complicar” a vida dos falantes e/ou
escreventes de Língua Portuguesa. Nos referimos a algumas situações
em que o não uso da crase permitiria ambiguidades que, provavelmente, dificultariam o entendimento. Observe a seguinte frase.
Só chegando próximo pude perceber que ela cheira a rosa.
Se não usamos a crase, estamos diante do objeto direto que completa
o verbo “cheirar”. Quem cheira, cheira alguma coisa, que no caso da frase
acima é a rosa. Mas se nosso objetivo ao produzir essa frase foi declarar
o tipo de cheiro que identificamos na pessoa citada, certamente falhamos
no enunciado, pois deveríamos ter empregado a crase. Veja.
Só chegando próximo pude perceber que ela cheira à rosa.
Como se vê, a crase atuou como um elemento que liquidou com
qualquer possibilidade de não compreensão do enunciado, já que
com ela vamos entender que a rosa não é um objeto direto, mas
um indicativo do tipo de cheiro que o falante ou escrevente do
enunciado detectou.
Assim terminamos o nosso ciclo de estudos sobre a
crase, em que buscamos reunir o maior número possível de
situações de uso desse acento, para que você pudesse ter
a seu dispor um acervo variado de exemplos e possibilidades de compreensão. Esperamos ter colaborado para
reduzir as dúvidas, normalmente abundantes, sobre esta
questão. O estudo dos casos aqui abordados e a prática
permanente através da leitura e da redação vão permitir que você tenha um bom domínio
do assunto. Até a próxima!

Sandro Gomes é Graduado em
Língua Portuguesa e Literaturas
Brasileira e Portuguesa, além de
Revisor do Jornal Appai Educar.
Amigo leitor, dúvidas, sugestões e
comentários podem ser enviados para a
redação do Jornal Appai Educar, através do
e-mail: redacao@appai.org.br.
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Interdisciplinaridade

Projeto aposta no potencial criativo para superar adversidades
Claudia Sanches

O evento da escola vai começar dentro de meia hora.
Nesse meio-tempo, Edmilson, ex-aluno da instituição, passa
as últimas orientações para o seu time. Ele entra na sala e
pergunta à diretoria se já estão todos prontos para receber
os visitantes. Esse é o clima harmonioso que antecede a
I Feira Pedagógica, com turmas da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, do Ciep Marechal Júlio Caetano Barbosa, situado
em Bangu. “Edmilson estudou aqui e volta para contribuir com
a equipe, uma lição de solidariedade”, afirma a coordenadora
pedagógica Cátia Marques.
Mas não era esse o retrato do Ciep. Baixa autoestima,
agressividade e fraco rendimento faziam parte do quadro da
escola. Para reverter a situação os professores tiveram a ideia
de organizar a I Feira Pedagógica com objetivo de levantar
o moral do alunado. Segundo a diretora Marise Barreto, a
autoestima da clientela era o alvo do trabalho: “Eles não
valorizavam o local em que moram nem onde estudam. Era
preciso uma intervenção para levá-los a entender que, para
viver num lugar legal, a gente precisa aprender a amar e a
cuidar”, justificou a diretora.
A barraca Repense, reaproveite, reduza! abriu a exposição
com o tema “Meio ambiente e reciclagem”. O 3º ano recebeu o
desafio de montar uma maquete com duas cidades paralelas:
uma poluída, cinzenta e suja, e outra limpa, arborizada e bem
cuidada. A pergunta “De que lado queremos ficar?” levava as
pessoas a refletir sobre uma qualidade de vida melhor, a partir
de pequenas mudanças de atitudes, como não poluir as ruas
e rios e reciclar o lixo. “Eles adoraram a ideia de viver num
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Fazendo Ciências: o pequeno Erik chamava
atenção como paleontólogo com suas
ferramentas de trabalho no estande de
ciências naturais, que também falou sobre
plantas medicinais

Com os brinquedos confeccionados
na brinquedoteca, alunos
desenvolveram conceitos de direita
e esquerda, contramão e outras
simbologias do trânsito

lugar “politicamente correto”,
brincou a professora Carla.
No estande Reciclando ideias
vasos de mudas, bancos e mesas feitos
com caixas de leite preenchidos com jornal, fogão de papelão, jogos com tampas de
garrafa, porta-treco, móbiles com rolinhos de
papel e até um cavalinho de vassoura, quase
tudo feito utilizando pets. Uma verdadeira brinquedoteca. O que se destacava na barraca da professora
Vanessa, da Educação Infantil, era a criatividade para
inventar os brinquedos a partir de material reaproveitado. Ideias
não faltavam, de acordo com a professora, que recebia sugestões
de alunos, pais e profissionais de Educação.
Com o tema Adaptações curriculares e comunicação alternativa, a professora Zelina e seus alunos deram uma aula de como driblar as dificuldades que
a vida apresenta. A turma expôs material didático para atender o portador
de necessidades especiais. A partir das suas próprias experiências, o grupo
da educação especial criou pranchas para deficientes físicos, brinquedos
para manuseio de cegos, como a caixa tátil com várias texturas e formas
variadas, e o dominó gigante com alto relevo, além de material didático como
letras grandes, caderno de pautas mais largas, bloco de comunicação com
figuras, entre outros
apetrechos. “A meta
é impelir as pessoas e
profissionais da educação a encontrar formas
possíveis de atingir esses alunos e tornar a
vida mais prática e
alternativa, além de

Levando conhecimento e lazer ao
público: o vulcão de argila divertiu
pais e alunos, que puderam também
ver apresentações de grupos
culturais como o de capoeira.
Feira mobiliza comunidade e eleva
autoestima do bairro

proporcionar uma qualidade melhor de vida aos cidadãos”,
explica a professora.
O tema Letramento e arte mostrava que as produções
artísticas têm tudo a ver com ciência. O pequeno Erik, da
Educação Infantil, chamava atenção dos visitantes para o
vulcão de argila, e pela pose que fazia para falar sobre os
dinossauros, confeccionados e pintados pelos alunos. “Sou
paleontólogo”, afirmava o pequeno enquanto mostrava seus
instrumentos de trabalho e convidava os visitantes a participarem da experiência da explosão do vulcão.
E o que Matemática tem a ver com trânsito? Tudo, de acordo
com as professoras do 2º ano Andréia e Verônica, que aproveitaram os números das placas e das estatísticas para fazer o
“Matematitrânsito”. Eles desenvolveram conceitos como direita
e esquerda, contramão e as simbologias. A questão social não
poderia ter ficado de fora. Segundo as professoras o tema é muito rico e permite explorar os valores. O grupo também fez uma
pesquisa sobre o comportamento do pedestre nesse contexto.
Para suavizar o aprendizado dos números nada melhor
do que a arte, garantia a professora Mônica, da Classe de
Alfabetização. “Como eles estavam vendo muito as letras
nessa fase, achamos um bom momento para introduzir os
conceitos matemáticos a partir de desenhos e colagens. No
fim do projeto eles viam quadrados, círculos e números em

tudo”, justifica. As crianças mostravam as variadas técnicas de produções
artísticas, como mosaicos, colagens de lã com formas variadas, dobraduras
e pinturas. Mônica conta que foram trabalhados conceitos de espaço, simetria, profundidade, simbologia e medidas. O pequeno Leonardo mostrava a
sua comunidade toda decorada em mosaico azul.
A barraca do “Mercadinho” foi uma verdadeira feira segundo a professora
Sani, do primeiro ano, que explorou a matemática do dia a dia. Com uma
caixa registradora e dinheiro os alunos se divertiram e faziam as contas
enquanto brincavam: “Eles simularam um mercado de verdade com preços
expostos nas mercadorias feitas com sucata, fizeram lista de compras e ainda criaram uma propaganda para divulgar as promoções do supermercado.
Trabalharam noções de adição e subtração, noções de quilo e litro além da
linguagem da propaganda”.
Na avaliação de Cátia, a feira de conhecimento superou a questão da aprendizagem. Para os alunos do Ciep, foi a oportunidade de produzir e revelar suas
habilidades e criações à comunidade. A coordenadora acredita que
a autoestima deles aumentou e
isso se refletiu no comportamento:
“Eles pesquisaram, escreveram,
pintaram. Mas mais importante
que isso é o fato de que todos estiveram envolvidos no processo e
se perceberam capazes de criar e
serem produtivos. O corpo docente
percebeu que a falta pode ser superada com ideias alternativas. A escola está de cara nova, mais limpa,
organizada, e o rosto das crianças,
com um sorriso iluminado”.
Ciep Marechal Júlio Caetano
Barbosa
Rua João de Lacerda, s/nº
Bangu – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21820-229
Tel.: (21) 3338-8574
Diretora: Marise Barreto
da Costa
Fotos: Marcelo Ávila
Crianças e
educadores levaram
possibilidades
reais de melhorar
a qualidade de
vida através da
criatividade e
iniciativa de grupo,
confeccionando
material didático
para portadores
de necessidades
especiais, como, por
exemplo, pranchas
para cadeirantes
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Artes

Sandra Martins
Ao visitar a exposição de artes na sala Lecy Panisset
do Colégio Estadual Raul Vidal, em Niterói, as pessoas se
surpreendiam ao saber que todos aqueles belos trabalhos
foram desenvolvidos a partir de quilos de papéis e diferentes tipos de detritos descartados na escola. A outrora
embalagem de poliestireno
expandido, EPS na sigla interA arte como veículo
de produção de
nacional, mais conhecido como
conhecimento
e sensibilização
isopor, serviu de suporte para
foi utilizada no
versões da clássica pintura de
projeto através de
intervenções que
Tarsila do Amaral, “Abaporu”.
empregaram o lixo
Porém, mais importante do como matéria-prima e
suporte na confecção
que aprender a transformar
de objetos
o lixo em matéria-prima para
produtos artesanais é o processo desencadeado de repensar suas próprias
práticas cotidianas e se tornar co-responsável
na defesa do meio ambiente.
Essa possibilidade de se dar um
novo ciclo de aproveitamento aos
materiais é um dos objetivos do projeto O papel de todos nós, desenvolvido pela
professora de produção artística Noemia Muniz. Esta
proposta de conscientização ambiental integra
um projeto maior – Eco Vidal
– Vital para o planeta – focado na redução do volume
de lixo produzido na escola,
despertando nos alunos e
na comunidade escolar a
importância do não desperdício. Só para se ter ideia
da importância desta ação
pedagógica, no Colégio Raul
Vidal circulam cerca de 3 mil
pessoas – entre professores,
alunos e funcionários –, sendo produzidos em torno de
1,2 mil litros de lixo por dia.
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Tendo como pano de fundo a máxima do francês Antonio Laurent Lavoisier (1743-1794) “Na Natureza nada se
perde, nada se cria, tudo se transforma”, os alunos foram
instigados a repensar sua postura e a se conscientizar sobre
o problema do lixo e sobre as formas de manejá-lo. Para a
diretora geral, professora Neli Afonso Ramos, reaproveitar
pressupõe uma nova mentalidade e uma nova mudança
de hábito em esgotar o uso dos materiais coletados antes de jogá-los fora. Para a realização da proposta geral
foram envolvidas as disciplinas de História, Ciências,
Matemática e Arte, “levando os alunos a pesquisarem
o tema e buscarem alternativas para a reutilização e o
reaproveitamento do lixo”, disse.
Animada com o desempenho de seus alunos – das
turmas 604, 605, 801, 901, 902, 1007, 2001, 2002,
2003, dos ensinos Fundamental e Médio –, a
arte-educadora Noemia ressalta sua preocupação em buscar a melhor forma de
orientar o estudante para que ele possa
facilitar o aprendizado. “Se a receita
não dá certo, vamos tentar outro caminho para facilitar a resolução do problema,
sempre com muita paciência e humor. Essa
juventude precisa se encantar e a arte possibilita
o resgate desse encantamento”.
Lição bem dada, lição aprendida. Pelo menos
é o que demonstrou Maria Albuquerque, 30 anos, do
2º ano do Ensino Médio, que, apesar de ter os trabalhos
artesanais como tradição familiar, por conta de problemas
vários, afastou-se dessas atividades manuais. Com o desenvolvimento
das aulas e incentivo da professora, Maria foi se deixando absorver
pela criatividade, reativando sua sensibilidade para as artes. “As
técnicas estão em constante aprimoramento”, disse, ao mostrar as
belas peças criadas por ela e por seus colegas.
No trabalho pedagógico, os alunos levantaram dados sobre a importância da coleta seletiva e reciclagem; participaram de oficinas
de produção de papel marchê, com a confecção de objetos, inclusive
embalagens diversas. Assim, fizeram arranjos florais que compuseram a decoração da sala de artes, bijuterias misturando retalhos de
tecidos e papel formando belos cordões e pregadeiras de fuxico, que
a aluna Lohaynne Izes fez questão de mostrar, afirmando que muitas
daquelas peças, certamente, poderiam ser vendidas.

Para dar conta da quantidade de material a ser manuseado pelos
alunos, a professora Noemia criou um sucatário na sala de artes. “Aparas de papéis, embalagens de leite, retalhos de tecidos, enfim, todo
tipo de material que poderíamos utilizar para as oficinas. O pessoal da
cozinha nos ajudou muito, separando muita coisa que iria normalmente para o lixo. Como é o caso das bandejas de isopor que as duplas
transformaram em brasões de sua turma”, disse a educadora.
Para este trabalho, a professora explicou as origens da heráldica
e sua relação com os brasões de armas ou escudos. A heráldica remonta aos tempos medievais, em que os participantes
das batalhas e dos torneios tinham que se
identificar, assim como descrever os serviços
por eles prestados e que eram pintados nos
seus escudos. O mesmo procedimento foi seguido
pelos estudantes. Segundo Jonatas Nery, aluno
do Ensino Médio, eles deveriam criar um brasão
de armas. “Nosso brasão e a sua descrição deveriam ser alguma coisa com a turma ou o colégio.”
Antes de brasonar – ato de desenhar um brasão –,
os “heraldistas” devem seguir as descrições criando
figuras precisas segundo uma série de regras mais
ou menos rigorosas. Essa descrição escrita segue
normas próprias da linguagem heráldica.
Entre os vários objetos expostos, a estudante Shirlei Marília chamou a atenção para engraçados bonecos com
cabelos estilo moicano feitos de papel marchê – a receita no boxe é
semelhante à utilizada pelos antigos egípcios, há séculos. A técnica
se popularizou com os franceses no século XVIII, com esse nome que
significa papel mastigado. Para ela, as oficinas foram bastante divertidas e muito criativas, além de tratarem de coisas que parecem não
ter valor e que, através de técnicas específicas, se transformavam em
outras coisas completamente diferentes da sua função original. Como
foi o caso das embalagens de presentes, que originalmente serviram
para acondicionar leite.
Leone Ribeiro, ao mostrar a tela que fez inspirada em Tarsila do Amaral,
falou em como a professora foi paciente ao ensiná-los a trabalhar com
papel marchê, tanto usando as técnicas e material adequado para fazer
o papel, como preparando as telas para serem pintadas posteriormente.
“Usamos uma colherzinha para alisar as camadas da massa de papel
marchê, para não embolar ou ficar grosseiro. Uma vez a cola branca havia

A artista plástica e arteeducadora Noemia Muniz,
com seus alunos e parceiros
de empreitada, desenvolveu
possibilidades interessantes
de dar um novo ciclo de
vida de aproveitamento aos
materiais descartados

acabado, e nós a substituímos por
farinha de trigo. As merendeiras
nos ajudaram muito”. A receita é
simples e de fácil utilização.
Mais importante do que ensinar algumas
técnicas para lidar com reciclagem de lixo é a
perspectiva da reflexão sobre mudanças de hábitos: “a conscientização
das pessoas sobre o problema do lixo e sobre as formas de manejálo”, disse a arte-educadora Noemia Muniz. No seu entendimento, as
pessoas podem participar da proteção ao meio ambiente adotando
atitudes simples, como a redução do volume de lixo produzido, através
de mudanças no padrão de consumo; reaproveitamento dos materiais
já usados, reciclagem de objetos que seriam dispensados, dando-lhes
outros usos e aumentando-lhes a vida útil.
Colégio Estadual Raul Vidal
Rua Fróes da Cruz, 2 – Niterói/RJ
CEP: 24030-030
Tel.: (21) 3601-2405
Responsável: Professora Noemia Muniz
Fotos cedidas pela escola

Massa do Papel Marchê
Ingredientes:
Potes, papel ofício, cadernos antigos, papel em geral.
Cola branca ou grude feito no fogão, farinha de trigo e vinagre.
Liquidificador, bacia, pano, tinta, gesso (opcional) e peneira.
Modo de fazer:
Picar o papel. Deixá-lo de molho na água por 24 horas.
Colocar a massa no liquidificador e bater com bastante água.

Coar essa polpa numa peneira e espremê-la para tirar o excesso
de água.
Colocar a polpa espremida na bacia e esfarelar com as mãos.
Adicionar uma colher de vinagre e uma colher de farinha de trigo.
Misturar tudo até formar uma massa homogênea.
Pronto! Agora é só usar a criatividade.

Jornal Educar

27

História

Estudantes usam a expressão artística para contar a trajetória da humanidade
Wellison Magalhães
Podiam-se contar dezenas, aliás, centenas de jovens e adolescentes, agrupados em ambientes diversos expressando sua criatividade.
Em cada sala de aula da Escola Estadual Maria Terezinha de Carvalho
Machado, na Zona Oeste Carioca, maquetes e outras manifestações artísticas tinham a missão de contar a história da humanidade. O projeto
cultural começou a ser desenvolvido, considerando todo o programa
pedagógico de uma escola, ou seja, obedeceu a uma necessidade
dos alunos, teve aspectos multidisciplinares envolvidos e precisou de
antecedência para que a culminância pudesse dar certo.
O tema trabalhado entre os alunos foi A Trajetória da humanidade e a construção de uma nova realidade. Nas salas os estudantes
se concentraram em fazer uma exposição mais cultural e científica,
e no pátio as apresentações foram todas artísticas. Os professores
também abraçaram a causa e com uma disposição de impressionar
os olhos de muitos diretores de escola, afinal de contas eles tiveram
a responsabilidade de visitar sala por sala, ouvir e assistir todos os
trabalhos de todas as turmas, numa espécie de banca avaliadora.
Outro diretor adjunto, o professor Jorge Luiz, afirmou que todas
as atividades foram
abertas ao

O projeto busca valorizar
o conhecimento que o
aluno possui e atua como
transformador de novas
ideias abrindo um leque
de informações sobre
arte e cidadania, além de
oferecer outras opções,
não só de lazer, mas
também de perspectivas
profissionais
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público. Contudo, como o horário da manhã impede o acesso de
muitos pais, os trabalhos estavam sendo basicamente assistidos pelo
corpo docente da escola e os próprios colegas estudantes, o que por
si só tornava o público impressionante. Os trabalhos contaram realmente com o lado criativo de todos acrescentado, é claro, de muita
pesquisa, já que todas as turmas necessitavam fazer apresentações
expositivas, explicando a razão da atividade, objetivo das matérias
envolvidas, bem como os resultados alcançados.
A turma 1001 dividiu-se em 8 grupos. Cada um ficou com uma
parte da sala para expor cartazes, esquetes ou maquetes explicando
a evolução da humanidade e os prejuízos causados à natureza, por
conta desta evolução. Com camisetas e uma decoração apropriada
chamavam a atenção para o desmatamento, a ausência de água no
planeta e os ataques mortais sofridos na fauna e na ﬂora. Nada disso
teria acontecido, porém, se estes alunos não tivessem trabalhado
juntos por algum tempo.
A turma 1002 voltou ao passado, aliás, criou uma linha do tempo
dentro da sala de aula. Com discos de vinil pendurados por todos
os lados, roupas rodadas de bolinhas e cabelos, ao estilo anos 60,
chamaram a atenção para a cultura e suas mudanças ao longo da
história da humanidade. Para isso não faltaram os discos, os CDs e
nem mesmo o Funk carioca, como marca cultural da época atual.
A professora Ana Paula Portela, de português,
deixou claro que o grande objetivo do trabalho foi debater
a influência da
música e suas
diferenças, no
comportamento
das pessoas ao
longo dos anos.
Já a 1003 discutiu a linguagem do
homem. Diante de
um público formado
por professores e
alunos, montaram
uma sala de jantar onde dois casais
conversavam de um
modo formal. Ao fundo deste ambiente os
estudantes se dividiram em dois grupos que falavam num
estilo mais coloquial e popular.
A turma 1004 abordou a saúde. Cartazes sobre o tema, a maquete de um hospital e camisinhas estavam à disposição de todos
os visitantes. Eles distribuíram também cartilhas que destacavam
a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Os alunos da

Do material
reciclado ao teatro,
tinha de tudo na
exposição da escola;
até um grupo de
cheerleaders animou
a sala que contou a
história do esporte

1005 falaram sobre cidadania e
decoraram a sala com dizeres
para expor o tema.
Na sala 1006, os estudantes
se voltaram para a política. Usaram como formato uma espécie
de Jornal Televisivo, com apresentadores, debatedores (os
próprios alunos) e uma pequena
plateia formada pelos próprios
colegas, que faziam perguntas
para os participantes, todas relacionadas à política e à corrupção.
Para a professora Telma Alves,
de Geografia, projetos como esse
podem ajudar socialmente os
alunos: “Isso nos ajuda a evitar
o ‘bullying’, por exemplo”, destacou.
Até religião foi assunto discutido no evento. Os jovens da 1007
encontraram diversas maneiras de falar sobre o assunto e explorar
a proposta do projeto. Era possível ver a história das religiões na
sala de aula ou falar sobre as comidas trazidas por negros africanos,
que introduziram práticas religiosas no Brasil, ou as Cruzadas, que
marcaram a história da humanidade.
Os estudantes da 1008 discorreram sobre a história do esporte.
Cartazes lembravam as Olimpíadas, e um pequeno campo de futebol
foi criado no centro da sala. Algumas alunas vestiram-se de “Cheerleaders”, exatamente como as meninas que ficam à beira do campo
dançando e cantando para incentivar o time. A sala estava verde e
amarela, uma homenagem ao Brasil.
Para falar sobre a história das artes os estudantes da turma 2004
criaram um labirinto, que obrigava todos os visitantes a passear pelos
vários momentos vividos pela humanidade. Na entrada, um aluno
caracterizado como homem das cavernas recebia o público. Quem
seguia o labirinto da história podia encontrar músicos e poetas romanos, uma roda de samba e finalmente a música contemporânea.

Nem mesmo o apagão foi esquecido. Os alunos da
3002 coordenados pelos professores Francisco José,
de Física, e Maria Neide, de Educação Física, falaram
sobre a energia. Montaram na sala lâmpadas que iluminavam o ambiente. Algumas velas estavam acesas
para explicar que nem sempre a humanidade pôde
contar com a energia elétrica. A pergunta principal
era: como o homem pode viver sem energia? Eles
tentaram provar que é possível.
Todavia, a feira cultural não se resumiu apenas
às apresentações no ambiente da sala de aula.
Para abrir mais uma atividade foi convidado um
ex-aluno da escola, Markus Paulo, que fez uma
apresentação de dança que empolgou a todos.
Para ele este tipo de projeto faz surgir talentos
interessantes: “você não pode imaginar o que
encontramos nesses trabalhos de escola. Gente
que nunca dançou, com dois ou três ensaios, apresenta coisas formidáveis”, destacou. E alguns levantaram o público, como a apresentação
da 1001, de Salsa e Merengue, e a 1002, que, ao contar a história da
cultura musical, fez apresentações que foram de “Estúpido Cupido”,
dos anos 1960, passando por “Grease, nos tempos da Brilhantina”, de
1978, Thriller, de Michael Jackson, e mais uma vez o Funk carioca.
A feira caminhou para o seu final, com várias outras apresentações e uma alegria, satisfação e entusiasmo que pareciam não ter
fim. Para quem falou o tempo todo sobre a história, eles agora têm
motivos de sobra para encaixar na agenda um evento para contar,
e não mais esquecer.
Colégio Estadual Maria Terezinha de Carvalho Machado
Rua Cândido Benício, 826 – Praça Seca – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21320-060
Tel.: (21) 2333-5609
Diretor: Paulo Cesar Magalhães de Souza
Fotos: Marcelo Ávila
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Ciências

Instituto de Educação inaugura novo espaço Científico
Viver o presente e pensar no futuro sem esquecer o passado. O
lema está entoado nos 38.000 m2 do Instituto Superior de Educação, um dos centros educacionais mais tradicionais do Estado do Rio
de Janeiro e do Brasil. Na Semana
Nacional da Ciência e Tecnologia,
alunos do Ensino Fundamental
e Infantil é que ganharam o
presente: o Espaço Sala de
Marianna Bernstein e
Ciências, inaugurado durante
Marlene Benchimol,
a apresentação da Feira da Ciambas do Cecierj,
cortam o laço e
ência.
inauguram o mais novo
A beleza arquitetônica concentro tecnológico de
tinua intacta. Quem adentra os
Ciências do centenário
colégio. A diretora
portões centenários do Instituto
Sandra Gomes, que há
Superior de Educação do Estado
27 anos dedica suas
atenções ao Instituto
do Rio de Janeiro não tem como
Superior de Educação,
ficar encantado com o estilo neo- demonstra a alegria ao
ver a tesoura cortar a
colonial, que impera no bairro
faixa amarela
da Tijuca desde 1880 quando
ali funcionava a Escola Normal
da Corte. Entre idas e vindas, ao
longo dos 129 anos de dedicação
incondicional à educação pública
de qualidade, o Instituto Superior
de Educação viveu a sensação de dias
melhores durante a Semana Nacional da
Ciência e Tecnologia.
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Fábio Lacerda

Uma das dependências estava repleta de alunos, que apresentaram
o workshop sobre Ciências Naturais antes da conferência promovida
pela Diretoria e profissionais do Cecierj (Centro de Ciências do Estado
do Rio de Janeiro), apoiados pela Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio
de Janeiro). Aproximadamente 250 alunos
multiplicaram seus conhecimentos sobre
fauna e ﬂora, preconizando as responsabilidades que cada cidadão deve colocar
em prática na hora de preservar o meio
ambiente e melhorar a qualidade de vida
da população, que se apresenta cada vez
mais numerosa.
Nos estandes, a maioria das engenhocas e os informativos mostraram
a habilidade manual e a criatividade
dos aprendizes. Os alunos do Ensino
Fundamental e da Alfabetização deram
uma ‘aula ao ar livre’ sobre os cuidados com os lugares habitados, seja em
terra firme ou no fundo do mar. Após
a reverência ao Hino Nacional, a Mesa
de Honra – composta pela diretora do
Instituto Superior de Educação, Sandra
Santos; Professora Mônica Damouche,
vice-presidente da fundação Cecierj; Professor
Luis Sérgio, diretor do Colégio Aplicação; Professora

Marlene Benchimol, coordenadora, e Marianna Bernstein, ambas
também do Cecierj
– iniciou o discurso
para a apresentação
da mais nova aquisição do Instituto Superior de Educação,
o Espaço da Ciência.
De acordo com a
equipe pedagógica, a
criação do Espaço da
Microscópios modernos para facilitar
Ciência vai proporcioo ensino e a aprendizagem nas
nar ao aluno maior
execuções de experiências para os
alunos dos ensinos Fundamental e
dinamismo na aprenMédio; ao lado, recursos multimídia para
dizagem pedagógica
aumentar as expectativas e melhorar
o desenvolvimento pedagógico da
iniciada em sala de
disciplina em questão
aula. A compreensão dos conteúdos
nas áreas de Ciências
Naturais, o processo de
investigação científica, a
manipulação dos materiais, dos
seres vivos e dos instrumentos serão valorizados para a compreensão
de conceitos e capacitação de agir em situações adversas.
Segundo a Professora Marianna Bernstein, a teoria não colocada
em prática é uma forma de ensino obsoleto e cansativo para o desenvolvimento intelectual. “Queremos proporcionar uma nova visão
de ensino de Ciências, pois absorver conhecimento através das
atividades práticas melhora o desenvolvimento docente e discente.
A adequação de horários semanais para a utilização do Espaço da
Ciência é a nossa meta e complementa as informações recebidas em
sala de aula”.
Microscópios sofisticados, aparelhagem multimídia, aquário para estudo dos peixes, o esqueleto
de borracha pendurado no armário para
conhecimento do corpo humano e mesas
coloridas deram vida ao espaço que, anteriormente, estava em desuso. Além de
todo o aparato tecnológico, o mais novo
laboratório contará com material didático de apoio produzido para o curso de
Capacitação e Atualização dos professores no ensino de Ciências. Eles fizeram
uma reciclagem de seus conhecimentos
durante 12 meses e aprenderam a manusear os equipamentos instalados.

de aprendizagem, é a questão da manutenção e ordem logística.
“Não vou requerer muito tempo. Todos nós, sem nenhuma exceção, temos que ser os guardiões dessa nova e equipada sala
de Ciências. Parabéns por mais uma conquista do Instituto Superior
de Educação”.
Após cortar a faixa amarela que “lacrava” a porta do Espaço da
Ciência, a professora Marlene Benchimol foi condecorada pela Diretora
Sandra Santos com a medalha alusiva à formatura do curso Normal
correspondente ao nível médio, item tradicional no Instituto, que
retomou a formação de professores a partir do final dos anos 1990.
Marlene Benchimol não foi a única a ser congratulada no mês em que
o Instituto Superior de Educação festeja 44 anos da inserção no Livro
de Tombo das Belas Artes da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico da Guanabara. As oito professoras da disciplina obtiveram seus
documentos referentes à conclusão do curso oferecido pelo Cecierj
e estão contando os dias para os alunos conhecerem o investimento
feito para funcionar por muitos e muitos anos.
“Temos um compromisso pedagógico com o
projeto Anísio Teixeira, nosso inspirador.
Consolidamos uma parceria com o Cecierj,
e o investimento na alfabetização das
crianças e adultos, que estão nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, será
tão importante quanto a retomada da
formação de professores a partir de
1999”, finalizou a professora.

Quem ama, cuida!

O diretor do Colégio de Aplicação, professor Luis Sérgio, foi breve e direto no
seu discurso. Em poucas palavras afirmou
que, tão importante quanto o processo

Professoras de Ciências
posam com os Certificados do
curso de um ano desenvolvido
pela Faperj

Instituto Superior de Educação do
Estado do Rio de Janeiro
Rua Mariz e Barros – Tijuca – Rio de
Janeiro/RJ
CEP: 20270-004
Tels.: (21) 2565-7960 / 2580-5948
Diretora do ISE: Sandra Santos
Fotos: Fábio Lacerda
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Cidadania

Colégio João Mush passa a marcha e acelera nas reivindicações por respeito ao trânsito
Fábio Lacerda
É melhor perder um minuto no trânsito a perder a vida em um minuto. Uma das diversas frases vistas na parte traseira de caminhões
que cortam as rodovias do país serviu de inspiração para os alunos do 7º ano do Colégio Estadual Monsenhor João Mush. O projeto Salve
sua vida, respeite as Leis de Trânsito foi um sucesso, não só dentro da instituição de ensino, mas também pelas ruas de Nova Iguaçu.
Os 105 alunos das três turmas da referida série atingiram seus objetivos, que foi sensibilizar aqueles que estão ao
volante, bem como o órgão competente do município.
Coordenado pela professora de Matemática Igina Francesca Guidone, o projeto pedagógico sobre as Leis de Trânsito
teve início no 3º trimestre, com a culminância ocorrendo nos três primeiros dias no final do semestre. Além das disciplinas da grade curricular,
o Colégio Estadual Monsenhor João Mush insere temas do cotidiano para
elucidar as necessidades básicas para um convívio harmônico na sociedade.
E o último projeto do ano será critério de avaliação para a nota do 4º e último
bimestre do período letivo.
Apesar de muitos alunos estarem bem abaixo da idade permitida para
a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a direção do colégio deu
sinal verde para os jovens se habituarem, desde cedo, com as leis que
regem o tráfego rodoviário no Brasil, um dos mais críticos do mundo, cujo
número de acidentes fatais é superior ao
da Guerra da Bósnia Herzegovina, país que,
juntamente com outros cinco, se separou da
antiga Iugoslávia em 1992.
“Ainda faltam uns três anos, aproxiAlunos
do 7º ano
madamente, para os alunos do 7º ano
transpuseram o
poderem adquirir a Carteira Nacional
muro da escola
para sensibilizar
de Habilitação, mas nossa grande preoos órgãos
cupação foi conscientizá-los sobre os direitos
competentes,
sobretudo os
e deveres para uma melhora educacional no
motoristas de
trânsito. Fomos, por dois dias, agentes de mudanças e
ônibus, que não
têm respeitado
multiplicadores para a extinção dos maus hábitos. Optamos
a Lei da
pela temática em razão das milhares de reclamações por
Gratuidade para
alunos da
parte dos alunos e seus respectivos responsáveis, principalrede pública
mente com a conduta dos motoristas de ônibus e carros particulares, que não costumam parar no semáforo na Estrada
de Madureira. Os transeuntes têm suas responsabilidades
também. Cerca de 80% dos alunos do colégio dependem
da boa vontade dos motoristas de ônibus, que costumam
não parar para o aglomerado de jovens uniformizados, que
acabam perdendo tempo, tanto para irem à escola quanto para casa”, relatou o diretor
Hugo Ribeiro, sublinhando alguns problemas de atraso na chegada ao colégio.
Durante o projeto, os alunos se aprofundaram na Lei nº 9.503, de 27 de setembro
de 1997, além da Convenção de Viena, da qual o Brasil participa desde 1981, que
estipula novas regras internacionais para a permissão de dirigir em 97 países signatários. Contudo, o objetivo do Colégio Estadual Monsenhor João Mush foi deixar a
luz amarela dos sinais de trânsito acesas na memória de quem trabalha, sobretudo
nos transportes coletivos e no órgão responsável pela organização do trânsito no
município. Para Hugo Ribeiro, o projeto mandou recado para o Cositran (Secretaria
de Transportes de Nova Iguaçu), solicitando a presença permanente de um agente
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de trânsito nos locais em
que circulam alunos das
suas respectivas escolas.
O projeto Salve sua vida,
respeite as Leis de Trânsito, em princípio, era uma
Interatividade e criatividade: jogos foram
mostra pedagógica interna,
produzidos para que os alunos aprendessem as
mas o Colégio Cepaeni – inssimbologias das placas de trânsito através de
brincadeiras, apesar de terem consciência de
tituição particular que teve
que o trânsito é assunto muito sério
a sensibilidade de inserir os
alunos do Colégio Estadual
João Mush no seu projeto sobre saúde na semana anterior – foi
convidado para participar da ação, aumentando o contingente
de alunos que reivindicam um tratamento
diferenciado para eles como cidadãos.
A participação dos estudantes foi vista
com bons olhos pela direção, e pela professora
Igina Francesa Guidone, que usou e abusou da
criatividade, exaurindo todos os temas relacionados ao trânsito e desenvolvendo as aptidões culturais
dos jovens. O projeto, que teve sua culminância no
final do 2º semestre, reitera que ninguém
é “dono da razão”, e que a troca de conhecimentos e ideias pode ser realizada entre
pessoas de diversas faixas etárias.
“O trabalho desenvolvido no colégio chega
aos pais e responsáveis dos alunos, e consequentemente atingimos também esse grupo de familiares
e pessoas de convívio próximo. A troca de
informações é importante. Não me refiro somente ao projeto, mas também aos assuntos
relevantes para a comunidade escolar como
um todo”, disse Hugo Ribeiro.
Um dia antes de saírem às ruas, as três turmas
de 7º ano apresentaram todos os trabalhos. O resultado foi tão amplo que o espaço físico do colégio não foi
suficiente para que a mostra pedagógica fosse estabelecida.
A rua Professor Victorino Cardoso de Mattos, onde o Colégio Estadual
Monsenhor João Mush está localizado, foi utilizada para a exposição
da temática, despertando a atenção dos pedestres que circulavam nas adjacências.

As três turmas de 7º ano tiveram, igualmente, um desempenho
excelente, e as surpresas agradáveis foram a descoberta de talentos para a composição de músicas, a elaboração de jogos sobre as
leis de trânsito e a produção de um jornal, cujas estatísticas e uma
entrevista com um guarda foram publicadas. Vídeos, dramatização e
uma coreografia da música “Rua da Passagem”, composta por Arnaldo
Antunes e Lenine, complementaram a Mostra Pedagógica, que será
critério de avaliação para a nota do último bimestre do ano letivo.
No segundo dia, um grupo de alunos levou faixas e fez prospecção
nas ruas próximas, acompanhado de um agente de trânsito, de professores e inspetores da escola.
Apesar de os alunos, majoritariamente, estarem entre as faixas etárias de 13 e 15 anos, Jefferson de Medeiros Bonfante, da turma 701,
preconizou o respeito, não só pela sua vida, mas também com a dos
outros que trafegam diariamente pelas ruas de Nova Iguaçu, do Brasil e do mundo. Para ele, todo cuidado é pouco quando um cidadão
ajusta o retrovisor, passa o cinto de segurança, pisa na embreagem,
passa a marcha e põe o carro em movimento.
“Estou prestes a tirar a Carteira Nacional de Habilitação e já sei que o
trânsito não é brincadeira. Não podemos dar atenção às provocações
porque existem rixas. A imprudência coloca algumas vidas em risco,
inclusive de quem está sob o comando
do veículo. Respeitar as leis de trânsito é sinônimo de segurança”, disse
o aluno que tem 17 anos e conta os
dias para iniciar a autoescola.

Antes de saírem às ruas para uma caminhada de
conscientização e entrega de material informativo, alunos
fizeram um debate através de leituras que apresentaram
alguns casos de direitos e deveres de pedestres e motoristas,
a fim de melhorar o trânsito e torná-lo mais seguro a todos

Escola Estadual Monsenhor
João Mush
Rua Professor Victorino Cardoso de Mattos, 95 – Centro – Nova Iguaçu/RJ
CEP: 26220-330
Tels.: (21) 2797-4347 / 7873-7672
Diretor: Hugo Ribeiro
Fotos cedidas pela escola
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Saúde Bucal

Qual é a causa da sensibilidade dental?
A sensibilidade dental é resultante da exposição da camada
de dentina (tecido poroso) existente abaixo da coroa do dente,
na raiz dentária, ficando esta exposta na cavidade bucal. Como
a raiz não está coberta pelo esmalte, milhares de canalículos
(orifícios microscópicos na dentina), que saem do centro do
dente e levam o feixe nervoso da polpa até a superfície, ficam
expostos e acusam a dor.
O que pode provocar a exposição da raiz na cavidade
bucal?
A exposição da raiz na cavidade bucal pode ser provocada por:
- erosão ácida (ingestão de alimentos ácidos como citrinos e
bebidas gasosas);
- por escovação excessiva (forte fricção da escova de cerdas
duras sobre o tecido da gengiva);
- má higiene oral;
- acumulação de tártaro;
- abuso de substâncias branqueadoras;
- ranger de dentes (bruxismo).
Quais as origens da sensibilidade dental?
A sensibilidade dental pode ter duas origens: uma gerada pela
camada dentinária do dente e outra gerada pela polpa (porção
nervosa) do dente.
O que desencadeia a sensibilidade pulpar?
A sensibilidade pulpar é desencadeada por vários fatores,
como infecção apical (na porção final da raiz do dente), restauração recente justa-pulpar (restauração junto da polpa), cárie
dentária, fratura dentária ou bruxismo.

Como saber se meus dentes são sensíveis?
Se você perceber uma sensação dolorosa em seus dentes
após tomar bebidas ou comer comidas quentes ou frias, isso
significa que seus dentes são sensíveis. Mas não é só você
que sente isto. É um problema que afeta um em cada quatro
adultos, às vezes de forma não permanente.
Há tratamento para a sensibilidade dental?
Em casos de sensibilidade dental é importante consultar o seu
dentista. A sensibilidade dental pode, em condições normais,
ser tratada e curada.
Algumas das opções de tratamento são:
- aplicação de flúor tópico nos dentes;
- correção de maus hábitos de escovação que possam resultar
em abrasão dentária e recessão gengival;
- limpeza profissional (remoção de tártaro);
- reajuste dos hábitos alimentares de forma a eliminar alimentos
potencialmente abrasivos;
- na presença de próteses, estas deverão também ser avaliadas, de forma a detectar grampos apertados ou contatos
excessivos que causem hipersensibilidade;
- na existência de cáries ou fraturas dentárias, elas deverão
ser tratadas;
- nas infecções apicais, o tratamento deverá ocorrer através
de fármacos e tratamento endodôntico;
- em caso de bruxismo, deverá ser controlado, de forma a impedir o ranger dos dentes, que leva ao seu desgaste excessivo,
causando a exposição da dentina e da polpa.
Importante:
Ignorar os dentes sensíveis pode levar a outros problemas
de saúde bucal. Especialmente se a dor fizer com que você não
escove bem seus dentes, tornando-os vulneráveis às cáries e
doenças gengivais.
Dra. Rosângela Bressan
CRO/SC 10248
Fonte: http://www.odontolife.com.br/tratamento-da-sensibilidade-dental
Extraído em 17/02/2010.
Ilustração: Luiz Cláudio de Oliveira

Seus dentes doem após você ingerir bebidas geladas ou comer
alimentos quentes ou frios? Cuidado, isso pode ser, entre outras
coisas, um sinal de sensibilidade bucal. Sabemos que muitas
pessoas relatam “dor de dente” sem apresentar qualquer sinal
de cárie, fratura ou doença aparente. A dor ocorre na região
do dente próxima à gengiva, no local que chamamos “colo” do
dente. A esta dor chamamos sensibilidade dental.
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História

Alunos e professores redescobrem o potencial do Brasil

De norte a sul do
Brasil as danças
folclóricas traduziam
a diversidade e
revelavam a riqueza
desse país continental

Um povo criativo, miscigenado, empreendedor
e alegre. Essa é a fama do
brasileiro para o senso comum. Mas o que é mesmo
esse país de dimensões
continentais? Conhecer e resgatar as nossas tradições e realidade
foi a missão do projeto Esse povo Brasileiro, desenvolvido com os
alunos dos ensinos Fundamental e Médio do Ciep 324 Mahatma
Gandhi, localizado em Nova Iguaçu.
Segundo a coordenadora pedagógica Andreia Cordeiro, a ideia
era explorar as particularidades de cada região: cultura, aspectos
geográﬁcos, históricos, religiosidade, economia e todos os povos que
constituem a raiz étnica da população: índios, brancos e negros, que
contribuíram para a formação da cultura brasileira. “Vivemos em um
país continental. Por causa de sua extensão e diferenças regionais
deixamos de conhecer e ﬁcamos alheios à nossa cultura, não damos
valor à nossa riqueza”, justiﬁcou a coordenadora pedagógica.
Andreia esclarece que todas as descobertas e o contato com
as diversidades têm o objetivo de levar o alunado a respeitar as
diferenças e a religiosidade, que são o potencial do país. Para isso
reconheceram os diferentes “falares” de cada região, repensando
o preconceito linguístico, relembraram as brincadeiras infantis e
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Claudia Sanches

ditos populares e conheceram hábitos da medicina cultivada pelo
povo. “Descobrindo a riqueza e peculiaridades, aprendemos a cuidar
e preservar as tradições e o meio
ambiente”, completa.
A equipe pedagógica foi orientada
a relacionar os temas aos conteúdos.
A partir da interpretação do Hino
Nacional e da simbologia da bandeira
começaram a pesquisar as regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e no
segundo semestre as regiões Norte
e Nordeste. Os professores atuaram
como mediadores do trabalho, mostrando possíveis caminhos para os
alunos. A partir do suporte teórico
confeccionaram maquetes, escreveram e interpretaram peças, além
de criarem corais e grupos de dança
que se apresentaram durante a culminância.
Carla Braz, do projeto Viajando
na leitura, lembra que a produção
textual está sempre presente em
qualquer atividade no colégio. A
professora Mirtes Trevenzolli trabalhou em parceria com Carla e se
impressionou com a participação das turmas: “Na apresentação os
estudantes convidavam a comunidade para mostrar o que haviam
produzido e explicavam o signiﬁcado das maquetes, gráﬁcos e cartazes, mostrando que tinham conhecimento da causa”, contou Mirtes. A
jovem Maria dos Anjos, do segundo ano, ﬁcou feliz por ter aprendido
e poder transmitir o seu conhecimento. Já Ignácio, do 7º ano, gostou
de tomar contato com a culinária e as danças típicas do Nordeste.
Os professores Márcia Viana, de Matemática, e Nélson, de História,
que trabalharam com a 8ª série, também aprenderam bastante com a
pesquisa dos jovens: conheceram nomes de tribos da região Norte e
quantidade de povos ainda existentes nessa região. Com esses dados
os alunos construíram gráﬁcos de barras e de pizza para exempliﬁcar
o número de povos por estado.
Outro dado importante, que interessou
os alunos, foi a necessidade de reﬂorestamento da região amazônica. Com
intuito de simbolizar a causa mundial o
grupo levou mudas de plantas para dar
aos visitantes, a ﬁm de conscientizá-los
sobre o cuidado com o meio a partir da
própria realidade. O professor Nelson, que
tratou o tema do não desperdício, se sur-

preendeu com o
fato de os alunos
não conhecerem
frutos como o açaí
e o guaraná, tão
presentes em nosso cotidiano, mas
nunca vistos por
eles em sua forma
Cada grupo leva um
original.
pedacinho do Brasil: Grupo
representa a região CentroA professora RoOeste com a maquete e fala
sane,
de Educasobre o agronegócio
ção Artística, e a
turma do 9º ano
deram ênfase na
cultura da região
Norte com o tema “Um artista da região e suas obras”. O trabalho
contou a história do Boi Bumbá com direito à demonstração da dança
e amostra de pratos típicos. Os visitantes puderam saborear iguarias
como o bolo de mandioca acompanhado com um delicioso suco de
manga ou graviola. Para ilustrar a literatura o grupo selecionou alguns
trabalhos do artista Hélio Melo, entre eles, “Estrada da Floresta”, “A
Árvore e a Vaca” e “A Árvore que chora”. Fizeram releitura destas obras em papel, e depois repassaram para a
tela. “Foi uma experiência muito emocionante para mim
enquanto educadora e superou minhas expectativas, pois
quem é que não gosta de pintar?” comentou.
Ana Beatriz, de Geograﬁa, em parceria com o professor
Carlos Alexandre, de Educação Artística, e o 7º ano, acreditam que o projeto foi proveitoso. A turma foi dividida em
oﬁcinas de artesanato, de dança e maquete, e os alunos
se interessaram em participar e apresentar. Gabriel, Samuel e Inaldo foram os destaques da turma. Inaldo falou
aos visitantes sobre cada peça de artesanato
confeccionada pela turma, o que representava, o que cada aluno quis demonstrar.
Samuel explicava a maquete do Planalto
da Borborema com entusiasmo, enquanto
Gabriel dava autógrafos nos seus livros de
literatura de cordel. Para Ana Beatriz,
as atividades extraclasse são mais interessantes: “O comprometimento e
a atenção que os alunos demonstram é muito maior”, justiﬁca.

Experimentar as iguarias exóticas
das diversas regiões do país foi
uma das atividades produzidas e
apresentadas pelos discentes no
decorrer do projeto

A professora Valéria, do 3º ano, optou por pesquisar e construir
armas e utensílios dos índios, e confeccionou enfeites e vestuários.
Uma das equipes representou a dança da chuva através de maquete.
“O engraçado é que a partir daquele dia o clima ﬁcou chuvoso...
qualquer semelhança é mera coincidência! A união é a força!”. Já
Adelaide, que leciona Língua Inglesa, explorou a região Nordeste
através das belezas naturais, revelando sua vocação econômica para
o turismo.
Na avaliação da coordenadora pedagógica os objetivos deﬁnidos
foram alcançados. Segundo ela, as equipes conheceram seu país

Alunos identificam através de gráficos e
problemas situações ligadas à má prática
sexual em algumas regiões do país. Em
resposta, apontam possíveis soluções. Uma
delas seria a (re)educação sexual

de uma forma séria,
porém lúdica, e, através da dança e da música, desenvolveram
muitas habilidades e
descobriram talentos: “Conseguimos
despertar o potencial de cada aluno. Eles tiveram chance de usar
a criatividade ‘desse povo’ a favor deles e se dedicaram. Todos
puderam comprovar na teoria e na prática como o brasileiro é
criativo. Basta dar uma oportunidade a esses jovens”, conclui
a educadora.

Ciep 324 Mahatma Gandhi
Rua Flávia, s/nº – Bairro Aliança – Ipiranga – Nova Iguaçu/RJ
CEP: 26350-280
Tel.: (21) 2629-3423
Coordenadora pedagógica: Andreia Cordeiro
Fotos: Marcelo Ávila
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Alfabetização

No auditório da escola os pais
comemoram orgulhosos a vitória que
é de todos, crianças, escola e famíla: a
edição do livro “Uma aventura através
do tempo”

Alunos da realfabetização
se lançam na aventura de
escrever um livro
Claudia Sanches
“Pela primeira vez na história da Escola
Municipal Professor Júlio Mesquita alunos
publicam um livro. E isso é um motivo muito
grande de orgulho para a educação do Rio
de Janeiro. Esses jovens são vitoriosos”. O discurso
da coordenadora da 8ª CRE de Bangu, Sônia de Araújo Marques, abriu a cerimônia de lançamento da obra
“Uma aventura através do tempo”, escrita pelos alunos
da classe de realfabetização dos 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental.
Os pequenos escritores fazem parte do projeto Se liga,
parceria da Prefeitura com o Instituto Airton Senna. O
programa tem o objetivo de capacitar professores para
ensinar a ler e escrever, em turmas especiais, crianças
que chegaram ao 4º ano sem serem alfabetizadas.
A professora de turma Vera Regina de Salles teve uma
surpresa em plena sala de leitura. Os alunos decidiram
escrever um livro. Tudo começou em uma das atividades
lúdicas, chamada “Curtindo a leitura”, onde Vera leu a
obra “O homem que amava caixas”, de Sthepen Michael
King. O autor contava a história de um homem que tinha
diﬁculdades em demonstrar amor por seu ﬁlho. Então
construía brinquedos de caixas de papelão como forma
de expressar seu amor e, entre os presentes, ofereceu
um castelo medieval ao menino.
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O grupo se encantou pela bela história e pelas referências à Idade Média e as aulas começaram a orbitar em
torno desse universo. Os estudantes tiveram a ideia
de construir um castelo de sucata e resolveram criar
um texto em cima da história de Stephen King. O
que era uma produção textual se tornou um projeto
de livro, e a professora aceitou o desaﬁo. Redigido
pelas crianças, elas eram as próprias personagens
e criaram as tramas do enredo. “A iniciativa foi toda
da turma, que se empolgou com o tema e começou a
discutir diariamente, o que culminou na ideia de registro
escrito”, lembra Vera. Ingrid, Letícia, Paloma, Marcela...
Todos faziam parte daquela aventura mágica através
do tempo.
De acordo com a diretora do
colégio, Teresa Cândida, o sucesso
Comemorando a superação: alunos,
pais e educadores compartilham
está relacionado à gerência escomomentos e experiências muito
lar, que foi além da alfabetização
intensas. Crianças da realfabetização
leem trechos do livro e relembram o
e apoiou o empreendimento, desde
prazer durante as etapas da confecção
da obra
oferecer condições para trabalhar

até a procura da editora para imprimir o livro. “Eles eram estudantes com uma segunda chance de aprender a ler. Vejo a
edição dessa obra como ‘o algo mais’ no projeto Se liga. Esse
foi o grande mérito da professora e da turma, mostrar que é
possível fazer, superar as diﬁculdades”, destacou a diretora.
Para as educadoras que participaram, que acompanharam o processo e os progressos dos estudantes, a escolha
do professor de turma fez a diferença. “Sou apaixonada por
alfabetizar”, conﬁrmou Vera, que ressaltou a dedicação e a
criatividade da turma durante a produção do texto coletivo:
“Eles se descobriram capazes de brincar com as palavras,
criando e recriando o texto até que estivessem satisfeitos com
o produto ﬁnal. Perceberam que, mesmo antes de dominar o
código escrito, são capazes de criar sua própria obra, viajando no
mundo da imaginação e da fantasia, vencendo suas capacidades e
mostrando-se capazes de vencer suas diﬁculdades”.
Segundo a supervisora do programa de Realfabetização da 8ª CRE,
Lúcia Fiaux, que presta apoio pedagógico, o projeto também aproximou a família da vida escolar e resgatou a autoestima da turma, que
era muito baixa. Algumas crianças sentiam vergonha de ter ido para a
classe especial, e hoje elas se orgulham de pertencer ao grupo que acumulou tantas conquistas. “Quando montamos a classe de alfabetização
muitos alunos e famílias não aceitavam, tinham preconceito, achando
que estávamos separando os grupos. Alunos que se sentiam incapazes
estão hoje aqui, resgatando a própria dignidade”, relata Lúcia.
Durante a solenidade de lançamento, com direito a autógrafos para
os pais, os alunos leram o livro em voz alta,
falaram sobre as etapas de produção e
receberam homenagem das autoridades da educação. Carla de
Andrade, mãe de Marcela,
onze anos, que tem dislexia, se emocionava ao ver
a ﬁlha lendo com ﬂuência e
interpretação os trechos da
história: “Ela não lia nada
no início do ano”, lembrava
a mãe orgulhosa.

A maquete de um
castelo medieval
inspirou toda a trama
da obra-prima. Uma
ideia virou realidade.
“Uma aventura através
do tempo” prova
que é possível obter
transformações através
da educação

Todos
revelavam
o bom desempenho na
oralidade e a
alegria de terem
superado as diﬁculdades iniciais. “As turmas da 4ª série devem estar
morrendo de inveja não é?”, comentavam em voz baixa as crianças
com a professora Vera, que espalhou cartazes e convites para divulgar o evento por todo o colégio. Os pais de Diogo, Cleide e Damião
de Souza também acompanharam todo o processo e prestigiaram
a vitória do ﬁlho, escritor aos 12 anos: “Estamos muito orgulhosos
desses pequenos escritores. A barreira, aprender a ler e escrever,
foi rompida. E ultrapassada!”, comemoravam.
Para Valdineia Silva, representante da gerência de educação da
8ª CRE, que visitou o colégio durante o ano letivo, e acompanhou o
investimento dos educadores que culminou nessa produção, esse esforço é um exemplo para toda a escola porque mobiliza professores e
alunos que estão acomodados e mostra que é possível a realização dos
seus sonhos. “Pequenas atitudes como elogiar, mostrar os avanços já
motivam o ser humano. Imagine uma turma de realfabetização em
que não só se aprende a ler, mas se pode editar um livro. Participei
de alguns momentos desse desaﬁo e é uma honra ter apostado nessa
empreitada”, concluiu a educadora durante a solenidade.
Escola Municipal Professor Júlio de Mesquita
Rua Ribeiro de Andrade s/n – Padre Miguel – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21810-000
Tel.: (21) 3331-3453
Diretora: Teresa Cândida Raymundo
Fotos: Marcelo Ávila
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Jurídico

(Veículo Técnico de Apoio ao Profissional de Educação)

Dança de Salão

Seguro de
Acidente Pessoal Coletivo

(Atividade Recreativa)

(Invalidez)

Serviço Social

Seguro de Vida em Grupo
(Morte e para algumas doenças graves)

Benefício de
Educação Continuada

* Nas localidades e nos limites dos benefícios disponibilizados pela Appai

Jornal Appai Educar

Assistência Funeral

(Ciclo de Cursos e Palestras)
ANS - Nº 38254-0

Médico Ambulatorial Básico Coletivo* (sem internação)

Odontológico Ambulatorial Básico Coletivo*

(Atendimento limitado, por ser anterior à lei específica, a alguns exames,
procedimentos e especialidades)

(Atendimento limitado, por ser anterior à lei específica, a alguns exames,
procedimentos e especialidades)

Convênios e parcerias com outras instituições (Opcionais):
Plano Hospitalar Coletivo

Pousadas

OBS.: Antes de se associar, consulte a Relação de Benefícios para obter mais informações sobre a amplitude dos mesmos e outros convênios.
**Ao associar-se à Appai, você poderá descontar em folha a sua contribuição associativa.
**A opção do desconto em folha estará disponível apenas para os órgãos ou entidades que tenham convênio e/ou parceria com a Appai.

Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro
Rua Senador Dantas, 117 – sobreloja 211 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20031-911
Tel.: (21) 3983-3200 – Portal: www.appai.org.br – Correio Eletrônico: appai@appai.org.br

