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Projeto transforma
lixo em arte
O resíduo de papel produzido
na Escola Municipal Eladir Skibinski é reciclado e transformado
em arte pelos alunos e professora
do projeto Ateliê de Arte em Papel Reciclado, em funcionamento
desde o início do ano.
A próxima etapa é implantar uma estação coletora para
reaproveitamento da água da
chuva.
A rosa e o cartão para as mães foi o
primeiro trabalho artístico dos alunos.

Leia nas págs. 6 e 7

Campanha pelo fim das
interdições de escolas!
Participe via internet
www.jornaldaeducacao.inf.br
Prefeituras e SDRs devem fazer manutenção
preventiva e os reparos nas férias!
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EXPEDIENTE

Lei quer obrigar pais a
frequentarem a escola do filho
Uma lei que pretende punir os pais
que não compareçam regularmente à
escola para acompanhar o desempenho
dos filhos tramita no Congresso Nacional. Mas, será que criar uma lei que
exija a presença de pais na escola solucionará o problema da não participação
da família na vida escolar dos filhos?
Só para lembrar, o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA e a
Constituição Federal, bem como a
Declaração Universal dos Direitos
Humanos garantem às crianças o direito à família e a educação. Os país
que não mandarem seus filhos à escola,
podem ser processados por abandono
intelectual.
Muito louvável a preocupação do
senador Cristovam Buarque em relação
à não participação dos pais na vida
escolar de seus filhos, mas seguramente
não será obrigando os pais a irem com
frequência à escola que a situação escolar dos filhos irá melhorar.
O que caracteriza o abandono
intelectual não é a ausência física, a
distância corporal, que é sem dúvida
algo a evitar, mas não imprescindível. Abandono intelectual é mais a
ausência de apoio e auxílio nas tarefas
diárias e, mais importante, o descaso
na transmissão de valores e princípios,
pelo exemplo dado, aos filhos, na vida
cotidiana, na resolução dos conflitos, na
determinação das prioridades.
Na internet, um vídeo (facebook.
com/diariodeclasse) mostra um rapaz
que tomou o diário de classe da professora e apagou as notas de toda a turma,
porque discordou da avaliação da professora. Um ato de total desrespeito. O
vídeo mostra também que a professora
foi ao chão na tentativa de retomar o
documento.
Um homem, segurança(?) da escola,
segurou o garoto e o levou para fora
da sala. Os próprios colegas filmaram
a ação.
Mesmo assim, os pais processaram
a professora e a escola. Talvez queiram
encontrar responsáveis por suas próprias irresponsabilidades.
Noutra vertente, a estudante catarinense Isadora Faber, de apenas
13 anos, de Florianópolis mantém a
página “Diário de Classe” (facebook.
com/diariodeclasse) e tem notoriedade
mundial por denunciar a situação das
escolas públicas.
A menina é apontada como exemplo
a ser seguido em diversas reportagens
tanto nacionais quanto internacionais.

Em meados de setembro, a menina
foi processada pela professora de português. Ou seja, as escolas, alunos e
professores estão frequentando cada
vez mais o noticiário de polícia e cada
vez menos, as páginas culturais e científicas. Mais uma das inúmeras contradições vivenciadas no Brasil.
É público e notório que a educação
e a profissão de professor passam por
uma crise.
Na maioria dos países desenvolvidos
a responsabilização dos pais pela educação dos filhos é grande, mas também o
Estado faz sua parte, oferecendo ensino
básico de qualidade, em tempo integral
e com contato direto com os pais via
internet.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
aluno que se atrasa, entra na sala de
aula somente com autorização expressa
da escola e os pais são comunicados
imediatamente.
Um policial fardado está presente
na escola todo o tempo e até mesmo as
idas ao banheiro, dos alunos da High
School (ensino médio), são controlados
ostensivamente por funcionário dentro
do banheiro anotando hora de entrada
e saída de cada um.
Assim, em todos os ambientes e durante todo o tempo, os estudantes são
vigiados por câmeras e adultos. Na
América do Norte e na Europa, crianças
e adolescentes são tratados como tal e
não como se fossem adultos de direito
pleno. E, os pais podem, se assim preferirem, ensinar seus filhos em casa,
com seus próprios recursos, e o Estado
faz testes para avaliar a aprendizagem,
conferindo, ou não, o certificado ao
estudante.
No Brasil, ao contrário, insistimos
em tratar a escola como se fosse o local
para cuidar e educar e não o de ensinar.
Ao longo dos últimos quarenta anos, a
escola tomou para si responsabilidades
da família, e os pais foram se desincumbindo de educar seus filhos, com
saudáveis exceções.
Em alguns municípios de nossa
região, distribuir material escolar e
uniforme gratuitamente a todos os
estudantes foi transformado em lei. E
depois, nestes mesmos municípios, os
prefeitos alegam não ter dinheiro para
pagar melhor aos professores.
Ou seja, a escola dá roupa, calçado,
alimento, transporte, religião, educa e,
quando sobra tempo (e dinheiro) ensina
o saber científico. Com esta distribuição
gratuita e indiscriminada, a escola

está desresponsabilizando os pais em
relação aos filhos.
E a cada nova “doação” aumenta a
distância entre a paternidade responsável e o ensino.
Então, cabe a pergunta: afinal, o
que resta para a família fazer por esta
mesma criança?
E há sistemas de ensino que vão mais
longe, dão até atendimento psicológico
e odontológico. Portanto, cada vez
mais, os pais são desresponsabilizados.
Há ainda profissionais da educação,
que ao invés de defender a escola como
“templo do saber”, querem ampliar a
gama de responsabilidades da escola.
O mesmo que o projeto do senador
pretende fazer.
Se hoje a escola educa e cuida - que
é diferente de ensinar, qual seria o papel
dos genitores na vida das crianças e
adolescentes?
A nova “moda” é a sociedade mandar a escola ensinar valores. E agora
terá de convocar e controlar, o comparecimento, atender e até punir, os pais?
E, convenhamos, em alguns casos, está
difícil de controlar a frequência dos
próprios alunos.
É obvio que os pais devem acompanhar a vida escolar de seus filhos.
É necessário e mesmo indispensável
e todos sabemos que os filhos dão a
resposta imediatamente.
Os estudantes de cujos os pais estão
próximos e vão à escola com regularidade e não somente quando convocados,
ou para pegar boletim, em sua quase
totalidade, nem precisariam dos pais
tão presentes.
O perigoso é um país ter que criar
uma lei específica para obrigar os pais
a irem à escola. Definitivamente, não
é mais uma lei que precisamos, basta
cumprir as já existentes e parar de
desresponsabilizar os pais.
A começar pelos governos que devem
pagar o Piso Nacional aos professores e
criar planos de carreira para motivar os
jovens a seguir a carreira de magistério
e os professores em exercícios, a não
abandonarem.
Se a profissão não for valorizada e
a área da educação continuar sem os
limites de como, com quem e onde atuar,
a pena será, num futuro muito próximo,
a de termos escolas cheias de alunos
com farta merenda, uniformizados, com
computadores portáteis individuais,
mas sem professores para lhes ensinar
o saber científico, papel exclusivo das
escolas.
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Pomerode realiza os
Políticas públicas, sim! 36º Jogos Estudantis
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Politicagem não!
* Por Reginaldo Gonçalves

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, em
recente entrevista, diz que seu papel é elevar
o PIB, mas começam a aparecer as primeiras
contradições, que demonstram fragilidade da
presidente Dilma Rousseff, quando diz que não
teremos problemas com a crise internacional.
Como medidas para evitar os impactos
externos, o governo estimula o consumo na
economia interna, concedendo benefícios
como a redução temporária do IPI para alguns
segmentos e incentivos aos automóveis e queda
de juros nos bancos públicos (Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal), além do aperto nos
bancos Privados.
A receita de bolo pode não dar resultados, já
que vários países vêm apresentando problemas
crônicos e poderemos ter também as mesmas
dificuldades se o governo pensar em brincar de
política e não tomar atitudes estruturais e menos
conservadoras.
Foi confirmado pelo Boletim Focus do
Banco Central que o PIB de 2012 deverá ter
crescimento em torno de 2,99%. É a primeira
vez que é estimado, este ano, expansão abaixo
de 3%. O mercado já trabalha com algo próximo
de 2,72%.
A perspectiva otimista do governo poderá
não se efetivar conforme as premissas por ele
preestabelecidas, focadas na manutenção dos
empregos e da arrecadação tributária.
A meta central de inflação de 4,5% também
está sendo vencida, ante a perspectiva de IPCA
de 5,6%. Contudo, o governo ainda insiste que
está dentro da margem de 2% para cima ou para

baixo, ou seja de 2,5% a 6,5%.
O governo também não parece preocupado
com o risco de conceder crédito a pessoas que
já se encontram em dificuldade. Esses mecanismos financeiros poderiam ser utilizados para
redução de suas dívidas, mas Brasília quer ver
a população consumir sem limites.
Isso poderá gerar uma bolha de crédito sem
precedentes e com um problemas muito mais
sérios decorrentes dos riscos inerentes ao não
pagamento, gerando inadimplência e colocando
em dúvida o plano de enfrentamento da crise
mundial.
Estamos às portas das eleições municipais e em plena corrida pelo calendário da
Copa do Mundo de 2014. Não se percebem
investimentos em infraestrutura e logística em
benefício das indústrias no País, com redução
efetiva do impacto tributário e efetivo estímulo
à produção.
O que se vê é o governo dando tiros para todos os lados e beneficiando sempre os mesmos,
principalmente as montadoras e instituições
financeiras.
Qualquer outro mecanismo de estímulo ou
é temporário, como no caso do IPI e IOF, ou de
aumento indireto da carga tributária, como no
caso da substituição do INSS patronal de 20%
por uma alíquota fixa sobre o faturamento. Está
na hora do governo acordar e fazer política e
não politicagem.
*Reginaldo Gonçalves é coordenador do curso
de Ciências Contábeis da FASM (Faculdade Santa
Marcelina).

O resgate da função pública
Por Antoninho Marmo Trevisan*
Muitos ainda não se deram conta, mas a
melhoria da remuneração de numerosos cargos
preenchidos por concurso, nos três poderes e
nas esferas municipal, estadual e federal, está
mudando o perfil dos profissionais contratados
pelo Estado.
Há uma nova geração de delegados de
polícia – Civil e Federal, auditores da Receita,
fiscais de renda, defensores públicos e analistas
de distintas áreas, além de grande parcela da
Magistratura e do Ministério Público, que está
mudando o perfil dos quadros do serviço público.
São pessoas extremamente bem formadas
do ponto de vista acadêmico, que conquistaram
seu trabalho desapadrinhadas e por absoluto
mérito, em concursos altamente competitivos.
Esse pessoal tem absoluta consciência de
que não é serviçal do prefeito, governador, chefe
da Nação ou presidentes de tribunais de Justiça
e das instituições do Legislativo. Entende que
sua patroa é a sociedade.
Tal clarividência é uma das razões pelas
quais cresceram substancialmente as denúncias
e apurações de casos de corrupção nas máquinas
administrativas. A informática facilitou o acesso
aos dados e o cruzamento de informação, mas
o conhecimento de causa, a isenção, o não
sectarismo ideológico e partidário e o grau de
profissionalismo desses novos quadros são os
fatores determinantes dos avanços.
Ou há alguém que acredita que o aumento
da arrecadação de impostos também não esteja
fortemente ligado a essa evolução?
Esse processo também está mudando a cultura de interação entre a sociedade e o Estado,
com impacto direto até mesmo nas relações
econômicas. O “sabe com quem está falando”
não faz mais o menor sentido e é cada vez mais
ignorado. O corruptor e o corrupto perdem

espaço nos escalões profissionalizados dos
serviços públicos. Muitos acordos sub-reptícios
acabam frustrados nas telas de computadores
desses novos servidores públicos, tão anônimos
quanto competentes, transformando-se em
casos muitas vezes midiáticos e até mesmo
objetos de CPIs.
Alguns, menos informados ou mais inconformados, preferem chamar esse fenômeno de
aparelhamento do Estado... O aprimoramento
dos quadros concursados do serviço público,
contudo, é uma obra inacabada, pois há três
grandes gargalos a serem equacionados: segurança, saúde e educação.
Policiais civis e militares, médicos e profissionais das unidades básicas de atendimento e professores não podem mais continuar recebendo
ordenados simbólicos, considerada a relevância
de seu trabalho para toda a população brasileira.
Que seja referendado no Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff o projeto
de lei relativo ao Plano Nacional da Educação,
recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, que destina 10% do PIB ao ensino.
Porém, que esses recursos revertam-se, em
boa parte, à melhoria dos salários do Magistério.
Que se equacionem, do mesmo modo, os vencimentos de quem cuida da saúde e do direito
de ir e vir dos cidadãos.
Isso é fundamental para que o definitivo
resgate da função pública proporcione ao Estado
condições de exercer de modo mais eficaz a sua
missão institucional e sociológica como meio
para o bem-estar humano.
*Antoninho Marmo Trevisan, presidente da Trevisan Escola de Negócios, é membro do Conselho
Superior do Movimento Brasil Competitivo e do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
da Presidência da República.

Pomerode - Alunos/atletas, professores,
diretores, pais, imprensa e comunidade participaram, no dia 25 de setembro, da abertura
dos 36º Jogos Estudantis de Pomerode que
acontecem até o dia 6 de outubro, nos Ginásios do Floresta e no “Ralf Knaesel”.
O aluno/atleta Douglas Bolduan conduziu
a tocha olímpica e Bruna Weiler proferiu
o juramento dos 36º Jogos Estudantis. Na
ocasião, houve a apresentação do Grupo de
Dança Andréia Mendes, da cidade de Timbó.
Um total de 1438 medalhas será disputado
nos 12 dias de competições, nas modalidades de ciclismo, futsal, handebol, voleibol,
punhobol, atletismo, xadrez e tênis de mesa.

Medalhistas

A ciclista Letícia Alana Goede (EBM
Prof. Curt Brandes) e o atleta Jean Carlos
Zanatta (EBM Almirante Barroso), que representaram Santa Catarina, nas Olimpíadas
Escolares Brasileiras 2012, realizadas de 6 a
15 de setembro, em Poços de Caldas (MG),
participaram do evento de abertura.
Jean Carlos conquistou medalha de ouro
na modalidade de Atletismo, prova salto em
altura, pulando de 1,75M. E representará o
Brasil nos jogos estudantis sul-americanos.
de 1 a 4 de dezembro, na cidade de Natal
(RN), etapa sul-americana.
Letícia conquistou medalha de bronze
na modalidade de ciclismo na prova de km
contra relógio e ficou em 4ºlugar nas provas
de estrada e criterium.

RÁPIDAS
Divulgação científica - Um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa Catarina,
a 11ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Sepex) UFSC ocorrerá entre os dias 21 e 24 de
novembro. A edição deste ano tem como tema
Sustentabilidade, Economia Verde e Erradicação
da Pobreza. Para participar com estandes, minicursos e apresentações artístico-culturais, os
interessados podem se inscrever até o dia 28 de
setembro. O cadastro de estandes e minicursos
deve ser realizado no site inscricoes1.sepex.ufsc.
br e as inscrições para programação cultural pelo
e-mail artistico.sepex@contato.ufsc.br.
Literatura e Informática - As inscrições para o
1º Simpósio Internacional e 5º Simpósio

Nacional de Literatura e Informática estão abertas
até o dia 10 de outubro e são gratuitas. O evento,
promovido pelo Núcleo de Pesquisas em
Informática, Literatura e Linguística (NuPILL) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
será realizado entre os dias 20 e 22 de outubro,
e reunirá pesquisadores e professores de universidades nacionais e internacionais. O evento
pretende discutir a relação entre a literatura,
suas diversas perspectivas teóricas, práticas e
artísticas, e os meios digitais, dando ênfase ao
processamento informático de linguagens, o que
inclui o processamento de língua natural, em suas
diversas vertentes (desde a medição estilométrica
automática de textos até os processos baseados
em web-semântica).

Informatização de bibliotecas
Com um baixo investimento tenha:
Controle do acervo e
serviços via internet
Interatividade com o leitor
Catalogação integrada
Treinamento e suporte
contínuo em todo o Brasil

Contato (47) 3433 9239

www. pensa-b.com.br
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Primeira infância

Pais acreditam que ir ao médico é
mais importante do que brincar

Projetos sociais

Resultados de pesquisas comprovam que aspectos médicos e biológicos são
mais valorizados que os emocionais e comportamentais. E que, a televisão
é vista como instrumento de aprendizado, inclusive nas classes mais altas
São Paulo - Na visão dos pais, quando o
assunto é a criança em seus primeiros anos de
vida, as prioridades são o pré-natal e a consulta com o pediatra para tomar as vacinas.
Essa maior valorização dos aspectos
médicos e biológicos do desenvolvimento
infantil em relação ao emocional, cognitivo,
cultural e social é comprovada por uma pesquisa inédita, com resultados surpreendentes.
Realizada pela Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal (FMCSV) em parceria com
o Instituto Paulo Montenegro, o levantamento traz a percepção de uma amostra da
população sobre o que é prioridade quando o
assunto é o desenvolvimento da criança nos
três primeiros anos de vida.
A pesquisa foi dividida em três etapas,
com a primeira qualitativa feita com mães
de crianças com idades entre 0 e 3 anos e
gestantes, das classes A até D, nas cidades
de São Paulo e Recife.
A segunda parte (quantitativa) contemplou uma amostra nacional com 2002 pessoas entre 18 e 65 anos e a terceira, também
quantitativa, com 203 mães de crianças de 0
a 1 ano e gestantes em 18 capitais brasileiras.
A maioria dos entrevistados na amostra
nacional (51%) respondeu que o mais importante para o desenvolvimento da criança
de 0 a 3 anos é levá-la ao pediatra e dar as
vacinas regularmente.
Aspectos importantíssimos relacionados
ao vínculo afetivo e ao estímulo ao desenvolvimento, como brincar e passear, ficaram em
segundo plano e foram apontados por apenas
19% dos entrevistados.
Um dado que também desperta a atenção
é o uso da televisão como ferramenta de
aprendizado por 55% das participantes do
grupo de mães e gestantes e ainda maior,
65%, entre pessoas das classes mais altas
(A/B).
Não obstante, 66% da amostra nacional
afirmaram acreditar que para estimular as
crianças de 0 a 3 anos o mais importante é

ter muito carinho dos pais, conversar, cantar
e ler histórias.
Falando ainda da valorização da saúde,
69% dos 2002 entrevistados na segunda etapa afirmaram, que o aspecto mais importante
para o desenvolvimento do bebê durante a
gravidez é a realização do pré-natal.
Entre as gestantes e mães de crianças com
até um ano de vida, 98% afirmaram terem
ido a pelo menos uma consulta de pré-natal,
sendo que a média é de sete consultas.
Também na área da saúde, o papel relevante do profissional foi comprovado no
questionamento sobre a principal fonte de
informação das mães.
Da amostra nacional (2002), 71% entendem que as dúvidas devem ser esclarecidas
pelo pediatra. A confiança nesse profissional
cresce ainda mais entre as que têm maior
escolaridade.

Parto
O parto normal foi apontado na pesquisa nacional como o preferido por 66% dos
participantes, por permitir uma recuperação
mais fácil. Porém, das 203 mães e gestantes ouvidas, pouco mais da metade (52%)
conseguiu ter parto normal e a maioria das
que passaram por cesárea afirmaram que a
decisão partiu do médico.

E qual o papel do pai?
Entre os 2002 entrevistados da amostra
nacional, o papel paterno é muito valorizado,
tanto na gestação (80%) como na criação dos
filhos (73%). Porém, a prática é diferente.
Entre as mães e gestantes, apenas 41%
afirmaram que os pais participam ativamente
da gestação e 51% das grávidas vão sozinhas
às consultas. Somente 47% dos pais atuam
efetivamente na criação dos filhos, nos cuidados, nas consultas ao pediatra e nas vacinas.

O JE está no FACEBOOK
Participe da campanha
pelo fim das interdições de
escolas, curta nossa página

Estudantes em visita ao hospital infantil

Joinville – Como parte das atividades do
projeto Resgatando Valores, do programa "O
Caráter Conta", os alunos da EEB Dr. Paulo
Medeiros, desenvolveram durante o primeiro
semestre, projetos sociais.

Os alunos do ensino médio visitaram e
contribuiram com ações em benefício do
hospital infantil, lar de idosos, abrigo de
crianças, igrejas, cozinhas comunitárias,
entre outras entidades assistenciais.

Dez dicas para se sair bem em
redações do Enem e vestibulares
A Doutora em Linguística e em Língua
Portuguesa Vera Lúcia Pereira dos Santos,
também suporte pedagógico de Português
no Ético Sistema de Ensino, da Editora Saraiva, dá dez dicas para ajudar o candidato
a produzir um bom texto.
1) Organize as ideias antes de começar
a escrever. Faça um plano, um roteiro de
seu texto e siga o planejado. Partindo da situação-problema oferecida na prova, redija
um material dissertativo-argumentativo,
com fatos e argumentos para defender a
sua opinião sobre o tema e possíveis soluções para o problema proposto;
2)Tenha cuidado com a gramática .
Além de escrever de modo lógico e objetivo, é preciso saber acentuar, ficar atento
à concordância verbal e nominal, conhecer
os preceitos de ortografia e ter habilidade
com conectivos, pronomes e verbos. É importante ainda o conhecimento da regência
verbal e nominal.
3) Evite períodos longos e usar expressões como “eu acho” e “eu penso”. Torne
as frases leves e curtas, sem inversão da
sequência de dados e opiniões usando
linguagem simples. Desde que usados
adequadamente, para encerrar frases que
expressam ideias diferentes, não faça economia de pontos finais.
4) Saiba cercar-se de fontes. O estudante pode manejar uma coletânea de
textos, que deve ser usada somente como
referência para encaminhar seu próprio
texto, mas sem transcrever frases alheias. A
redação precisa ter autonomia em relação à
proposta, ou seja, deve ser compreendida
até por um leitor que desconhece o tema
do exame;
5) Concilie tema e proposta. Seja qual
for a sua opinião, defenda-a com sensatez.
Leia atentamente o que é proposto, avalie
os conceitos e os argumentos em contrário.
Mostre que compreendeu o tema e que
sabe contextualizá-lo, de forma crítica e
reflexiva, em um texto em prosa que seja

claro e coerente;
6) Evite fórmulas prontas . Há redatores que colecionam fórmulas mágicas e
técnicas em um amontoado de efeitos que
levam a um texto pífio ou sem noção de
autoria. Utilize termos que sejam adequados ao seu tom e não tente usar expressões
eruditas para impressionar os avaliadores.
Seja simples e direto;
7) Tenha estilo próprio. É muito importante que a redação tenha um rosto, por
meio do qual se vislumbre um estilo por
parte do redator;
8) Enriqueça seu repertório. Manter-se
atualizado e a par dos principais fatos é
essencial;
9) Título e tema devem estar em sintonia. É comum desvirtuar o tema proposto
quando o vestibulando coloca um título
sem relação com o mote e discorre sobre
outro assunto. Se houver necessidade de
título, coloque-o depois de elaborar o
texto, sintetizando o que foi dito ao longo
da redação;
10) Utilize a norma culta prioritariamente. Fuja das abreviações do “internetês”, das marcas de oralidade como “né”
e “ok” e de equívocos insistentes como
“mortandela”, “rúbrica” e “perca” (em
vez de “perda”).
Para finalizar, a Doutora em Linguística
e em Língua Portuguesa destaca que os
dois maiores vilões de uma redação, em
que a oralidade não deve predominar, são
os modismos e os clichês.
“No primeiro, incluo expressões ou
hábitos, modo de falar admitido pelo uso
de uma língua, com caráter passageiro,
nem sempre contrário à norma culta.
Já em clichês estão as frases feitas e os
vícios de linguagem, caracterizados pela
durabilidade.
Ambos têm em comum a repetição, o
fato de empobrecer o vocabulário e denotar
falta de estilo próprio. Então, devem ser
evitados”, explica Vera.
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Prêmio leverá estudantes
de engenharia à Alemanha
“Prêmio Futuro Sustentável” busca encontrar
soluções para sustentabilidade, uso ecológico, gestão e
reutilização de pneus inservíveis.
São Paulo- Grupos de até quatro estudantes universitários de engenharia têm até o
dia 31 de outubro para a primeira edição do
“Prêmio Futuro Sustentável”.
O objetivo é incentivar futuros engenheiros
a desenvolverem soluções inovadoras que
possam contribuir para a sustentabilidade,
uso ecológico, gestão e reutilização de pneus
inservíveis.
Os cinco melhores projetos serão selecionados para a próxima fase, que inclui uma
apresentação de 20 minutos aos integrantes
da banca, e o grupo vencedor será anunciado
no dia 29 de novembro.
Os vencedores ganharão um estágio de
duas semanas no Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da Continental AG em
Hannover, na Alemanha, no período de 5 a
19 de janeiro de 2013. O professor orientador
receberá um iPad.

Inscrições
Poderão participar, sob a orientação de um
professor, grupos formados por até quatro
estudantes matriculados em qualquer entidade de ensino superior no território nacional
em 2012.

A ficha de inscrição deverá ser preenchida
enviada acompanhada por um artigo de no
máximo 25 páginas contendo a proposta do
projeto. Os trabalhos serão analisados por
uma comissão julgadora formada por engenheiros da Continental Pneus e por membros
de importantes organizações ligadas às áreas
de Engenharia e Meio Ambiente.
“Essa iniciativa reforça o compromisso
da Continental Pneus com as práticas sustentáveis voltadas à preservação do meio
ambiente e também com o futuro da engenharia automotiva.
Ao incentivar jovens estudantes a desenvolverem projetos tendo como foco a destinação correta de pneus inservíveis, reiteramos
uma vez mais a postura de empresa profundamente comprometida com a sua inserção na
sociedade e com a preservação dos recursos
naturais do planeta”, analisa Luciana Ferreira,
gerente de marketing da Continental Pneus
para a América Latina.
O prazo de inscrição para o “Prêmio Futuro
Sustentável” da Continental Pneus é até 31
de outubro.
Informações adicionais e regulamento
completo no hotsite www.premiocontinental.
com.br.

FIESC investirá R$330
milhões em educação

Florianópolis - O Movimento A indústria
pela Educação lançado no final de setembro,
visa a investir na ampliação da oferta de programas de educação e incentivar empresas
de Santa Catarina a destinar maior atenção à
ações voltadas para a área.
Os dois pilares do movimento “A indústria pela Educação” lançado na presença de
algumas das mais expressivas lideranças
empresariais do Estado; a intenção é chamar
atenção para os ganhos de competitividade
que podem ser obtidos a partir da melhoria
dos níveis de formação.
Segundo pesquisa realizada em 2011
pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o problema da falta de trabalhadores
qualificados - seja por educação básica ou
por formação profissional - afeta 69% das
empresas do país.
Além de gerar dificuldades de contratação, essa questão
também afeta a capacidade das empresas

brasileiras de enfrentar seus concorrentes
internacionais. Segundo estudo realizado pela
consultoria John Snow Brasil, é de 54% a
diferença de produtividade entre os trabalhadores que possuem dois anos de escolaridade
e os de cinco anos.
Para contribuir com a melhoria do quadro
educacional do Estado, SESI, SENAI e IEL
- entidades integrantes do Sistema FIESC pretendem ampliar a oferta de serviços nas
áreas de educação básica, continuada, profissional, executiva e em programas de estágio.
A previsão é de registrar quase 795 mil
matrículas entre 2012 e 2014, relacionadas
principalmente à formação básica, continuada
e técnica dos trabalhadores da indústria. Só o
SENAI e o SESI pretendem investir, juntos,
R$ 330 milhões no período.
Além das ações do Sistema FIESC, todas as indústrias do Estado também serão
estimuladas a fazerem sua parte. Elas serão
convidadas a se tornarem signatárias do
movimento e apoiarem ações de educação
relacionadas a seus trabalhadores.

Mande sua sugestão
de pauta para
jornalismo@jornaldaeducacao.inf.br

Memorial do CEMJ, um
museu montessoriano
Por Gladys Mary Ghizoni Teive
Norberto Dallabrida*

Interior do Memorial do Centro Educacional Menino Jesus
Fonte: Acervo pessoal de Carla Regina Hofstattery

O Curso Elementar Menino Jesus
foi fundado no ano de 1955 pelas Irmãs
Franciscanas de São José. Iniciou suas atividades com aulas particulares para poucos
alunos, tendo como objetivo a preparação
para o curso de admissão ao curso ginasial
– primeiro ciclo do ensino secundário.
No ano seguinte, introduziu o ensino
primário, mesclando ao currículo oficial,
disciplinas de cunho evangelizador e,
em 1965, implantou classes de educação
infantil.
Na década de 1970, as Irmãs realizam
uma profunda reestruturação no currículo
da educação infantil, reforma esta alicerçada nos postulados do método MontessoriLubienska.
Uma perspectiva didática que estabelece
interfaces entre as ideias escolanovistas
da médica italiana Maria Montessori e as
convicções católicas de sua discípula, a
educadora polonesa radicada na França
Hélène Lubienska de Lenval.
O “Menino Jesus” tornou-se, então, a
primeira escola católica catarinense a adotar
essa nova proposta educativa.
O método Montessori- Lubienska foi introduzido no Brasil, na década de 1950, pela
Associação das Escolas Católicas (AEC),
particularmente por meio das “Semanas Pedagógicas”, coordenadas pelo padre Faure.
Este novo currículo, passou a centrar-se
na tríade montessoriana criança-professorambiente. Ou seja, foi organizado a partir
das descobertas de Maria Montessori acerca
de como a criança aprende, seguido da

preocupação com a organização do ambiente, o qual deve ser provido de materiais
especializados,capazes de desenvolver
as várias áreas potenciais das diferentes
infâncias e, para completar, do papel do
professor como um orientador e um guia,
cuja função precípua é a de ser a ligação
entre o ambiente e a criança.
Nessa perspectiva o ambiente é que é
o educador e, por conta disso, deverá ser
meticulosamente preparado pelo professor, obedecendo a uma rígida ordenação
proposta por Maria Montessori.
Em 1998, o popularmente conhecido
“coleginho” passou a ser chamado de
CEMJ – Centro Educacional Menino
Jesus. Em torno das comemorações do
seu cinquentenário, o CEMJ ganhou nova
sede e uma identidade ainda mais estreita
com a pedagogia montessoriana, que vem
sendo atualizada para os ares do início do
século XXI.
Como parte integrante desse novo
momento histórico, em 2005, foi criado o
“Memorial do CEMJ”, localizado numa
casa antiga em frente ao colégio, que abriga toda a sorte de materiais didáticos que
foram utilizados ao longo da histórica do
“Menino Jesus” – como se pode constatar
na imagem acima.
Enfim, o museu escolar do CEMJ é um
espaço de memória muito bem cuidado,
que pode ser transformado num local de estudo sobre o método montessoriano, muito
especialmente sobre a sua apropriação por
uma escola católica.

* Professor da UDESC e co-autor de “A Escola da República: os grupos escolares e a modernização do ensino primário em Santa Catarina (1911-1918),
Editora Mercado de Letras, 2011. E-mail: norberto@udesc.br
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Escola recicla todo o papel
produzido nas atividades diárias
Joinville - O projeto piloto Ateliê de Arte em Papel Reciclado, da
Escola Municipal Eladir Skibinski, no Parque Joinville, tem conseguido
transformar em arte, o papel produzido em suas atividades cotidianas.
Após levantamento da quantidade de água utilizada no processo
de reciclagem, 47 litros por quilo de papel produzido, a escola iniciou
campanha para conseguir parceiros que ajudem a implantar um sistema
de coleta de água da chuva.
“Se por um lado estamos fazendo uma
coisa boa para o meio ambiente, a reciclagem
de papel, por outro, estamos usando água
tratada no processo, e isso não é bom”, enfatiza a professora responsável pelo projeto,
Valquíria Inês A. Pereira.
Apresentado à comunidade, no dia 29 de
março, o projeto envolve 64 alunos do 6º ao
9º ano, na reciclagem e confecção de peças
com o papel reciclado. O dinheiro arrecadado
com a venda dos objetos de arte é usado para
comprar material para o próprio Ateliê.

Espaço disponível

A professora Valquíria (1ºplano) executa o projeto idealizado pela auxiliar de direção Nazaré Costa(2ºplano).

O projeto foi proposto pela auxiliar de
direção Nazaré Costa, após constatar a disponibilidade de uma sala. A proximidade
da escola com os galpões de reciclagem de
o fato de atender a cerca de 20% de famílias
que vivem da coleta seletiva, entre catadores
e separadores de material reciclado, levou
a escola a optar por projeto ligado ao meio
ambiente e à reciclagem.
A idealizadora do projeto, explicou que a
opção pelo projeto visa a aumentar a autoestima dos estudantes, valorizar o trabalho dos
coletores e seletores de material reciclado e
contribuir para gerar renda para as famílias
Com o apoio dos núcleos de Artes e de
Educação Ambiental da secretaria municipal foi convidada a professora de educação
física Valquíria, que já tinha experiência em
reciclagem de papel e o projeto, materizado.
A professora é efetiva e dedica sua carga
horária, de 40 horas semanais, integralmente
com o projeto. Além de organizar o espaço
e a metodologia, é também responsável
pela seleção dos alunos e de direcionar cada

estudante para a atividade para a qual tem
mais habilidade.
Uma sala com bancadas, um liquidificador, telas, uma cuba e caixas de papelão,
materiais doados por familiares, professores
ou empresários da comunidade foram suficientes para dar início aos trabalhos.
Materiais diversos como folhas secas,
fios de palha, botões, pedações de panos,
sementes e corante foram sendo coletados
e usados para decorar o papel e as peças
produzidas no ateliê e comercializados nos
eventos em que o grupo participa.
O dinheiro da venda pe usado para comprar mais material para confeccionar novas
peças e manter o projeto.
“Fazer o papel reciclado é um processo
simples. O diferencial é o espaço e o tempo
que tenho disponível. Os 64 alunos são
reunidos em grupos e participam do projeto
em duas aulas de 1h30min por semana, no
contra turno.
Temos bastante rotatividade. Muitos
alunos algumas vezes, desistem e sequer
dão satisfação. Temos uma lista de espera
e chamamos os próximos”, esclarece a professora Valquíria.
Ao passar em sala para convidar os alunos, no início do ano, a professora explicou
como seria a coleta do papel, matéria-prima
do Ateliê e iniciou um trabalho de conscientização ecológica para reduzir a produção de
lixo não somente na escola, mas também na
casa dos alunos.
Formado o grupo, após visitar a “Casa
Ecológica” da Fundema e conversar sobre
separação do lixo, redução, reutilização e
reciclagem, teve início o processo de reciclagem e confecção das peças com o papel
reciclado na escola.
“Um dos primeiros trabalhos, foi uma
rosa e um cartão para o Dia das Mães (foto
capa). Cada criança produziu a sua rosa e
escreveu o cartão para a própria mãe. Assim,
a comunidade compreendeu melhor e passou
a apoiar o que estamos fazendo”, explicou
a professora.

De lixo para arte
O papel é coletado em 32 caixas de
papelão arrecadadas na própria escola e
em supermercados próximos, pintadas de

Reciclagem começa com separação do papel

A massa é colocada em telas e, depois de seco, o papel
é matéria prima ou base para trabalhos artísticos
azul, colocadas em todas as salas da escola,
inclusive na secretaria.
Os alunos que participam do projeto
fazem uma triagem, separando os papéis
usáveis dos que serão descartados.
“Em cada turma há pelo menos um ou
dois alunos que participam do projeto. Esses
alunos fazem o trabalho de conscientização
para que os colegas não façam bolas amassando o papel, nem sujem o papel.
Temos muito material, quando estamos
em atividade fora da escola, não conseguimos reciclar todo o resíduo produzido, cerca

de 4,5 quilos por semana’, registrou.
“Recolhemos mais papel do que conseguimos reciclar, especialmente em época
de prova. Apesar dos professores já estarem
usando e orientando os alunos a usar os dois
lados da folha e de já ter diminuído bastante,
a quantidade de resíduo produzido em sala
de aula ainda é grande”, acrescenta.
“Então, fazemos uma triagem inicial,
separando o papel amassado e sujo do limpo,
que será reciclado. Muitos jogam outro tipo
de lixo na caixa, como pedações de lápis,
borrachas e embalagens.

www.jornaldaeducacao.inf.br
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Então, separamos ainda em sala, antes de
trazer as caixas para cá”, explica calmamente
com a tranquilidade de quem realiza um trabalho contínuo de orientação.
“Desde o início do ano, nenhum material
pré-selecionado foi descartado”, registra a
professora. O trabalho de conscientização
é contínuo e os alunos que participam do
projeto são os principais responsáveis pela
disseminação da ideia nas quinze turmas em
que estudam. “Hoje eles se orgulham de falar
que fazem reciclagem”, acrescenta Nazaré.
“Agora que conheço melhor os alunos, já
consigo colocar cada um numa atividade de
acordo com sua habilidade. Nessas equipes,
eles desenvolvem atividades específicas. Por
exemplo, alguns alunos fazem as telas, outros
recortam as folhas, outro cola os materiais,
outro aluno desenha, escreve ou pinta. Enfim,
cada um faz aquilo que sabe fazer melhor. É
um trabalho em equipe”, finaliza a professora.

Os números da reciclagem
O grupo já participou de quatro grandes
eventos. Para o 5º Simpósio de Sustentabilidade, realizado pelo Núcleo de Gestão
Ambiental da Associação Comercial de
Joinville - ACIJ, confeccionou os 200 crachás
com papel reciclado contendo sementes de
petúnia.
Após o evento, os participantes puderam
plantar o crachá em seus jardins.
Além da oficina de reciclagem e da confecção de objetos com papel reciclado, os
alunos fizeram levantamentos e registraram
os dados do processo de reciclagem em gráficos e estatísticas para participar da Feira de
Matemática.
A equipe fez levantamento das quantidades
de materiais e água usados na confecção do
papel reciclado. No período de 4 de maio a
6 de junho foram coletados 17,450 quilos de

Gráficos foram desenhados em papel reciclado

papel. A pesquisa registrou que cada quilo
de papel coletado, rende igual quantidade
de papel reciclado ou 90 folhas de 26 x 16
centímetros.

Coleta de água da chuva

Mas constatou também que para produzir
estas 90 folhas de papel reciclado, são gastos

47 litros de água tratada.
O levantamento, levou o grupo a propor
a coleta de água de chuva para ser usada
no Ateliê e em outras áreas. A escola está
em contato com empresas e entidades que
possam firmar parceria para a instalação da
estação de coleta e reutilização da água da
chuva na escola.
“Procuro revezar os alunos nas equipes que
participam dos eventos para dar oportunidade a todos. Depois de cada evento aumenta
a procura dos alunos por vaga no projeto.
Então, vamos substituindo os que desistem
por quem está na lista.
Nestes eventos, além de demonstrar o
processo de reciclagem de papel, são comercializados os objetivos confeccionados com
papel reciclado.

A escola produz
papel e produtos reciclado
sob encomenda. O crachá do
Simpósio, continha sementes de petúnia.

Flores, cartões, marcadores de páginas,
objetos de decoração, blocos de anotações,
porta-retratos, cartazes e tudo o mais que vier
à imaginação rende dinheiro.
A escola se coloca à disposição para receber outras, que queiram conhecer o projeto e
aceita, também, encomenda para confecção
de peças com papel reciclado. Todo o processo é realizado pelos alunos sob a orientação
da professora Valquíria.
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Coordenador: Profº
Profº Leandro
Leandro Villela
Villela de
de Azevedo
Azevedo
Coordenador:

Mumificação
fora do Egito

?

É certo que os egípcios, na
antiguidade, foram o povo que
mais se especializou na produção de
múmias: a técnica de tirar o cérebro
pelo nariz preservando o crânio,
é sem igual. Entretanto, poucos
sabem, mas muitos outros povos
também mumificaram seus corpos.

Múmias de NAZCA

A cidade de Nazca foi um avançado
centro populacional nos Andes, muito antes
dos espanhóis chegarem à América. Eles
mumificavam seus corpos com técnicas parecidas com as dos egípcios, entretanto não
passavam panos em voltas das múmias, as
colocavam em vasos e deixavam no deserto
do Atacama, um dos mais secos do mundo.

Algumas destas múmias estão incrivelmente preservadas como as destas meninas

?

Detalhe dos brinquedos encontrados junto a uma das
meninas, o cuidado da família em acertar as unhas,
a posição da menina, o penteado, entre outros,
demonstrando extremo cuidado com os mortos.

Múmias no Japão
Um grupo específico de sacerdotes budistas no Japão, chamados sokushimbutsu, acredita que o isolamento pode garantir a eles a
possibilidade de se libertarem de seus corpos.
O mais incrível neste caso, apesar de raro
(apenas 24 destas múmias foram criadas) é
que os monges faziam seu próprio processo de mumificação em vida. Ainda vivos
passavam 1000 dias comendo apenas raízes
selecionadas e bebendo chás especiais que
iam garantindo a perda de líquidos e a secura
de sua pele.
Ao mesmo tempo a necrose ia expondo
tecidos enquanto ainda estavam vivos. Momentos antes da morte eram trancados em
uma caixa isolada de madeira e lá os deixavam por 1000 dias. As resinas que passavam
e o veneno que tomaram antes, impedia o
apodrecimento dos órgãos internos.

CONTATOS:

Múmias Papais
Pouca gente sabe,
mas os papas católicos
passam por uma espécie de mumificação. Ao
invés de serem enterrados como a maioria dos
outros católicos, são
colocados em sarcófagos, utilizando em muitos deles tecnologias de
conservação de corpos.

O sarcófago de vidro do papa João
XXIII, que passou por um processo moderno de mumificação.
O corpo é inteiramente conservado e
colocado em um ambiente livre de quaisquer tipos de fungos decompositores (o ar

é eternamente filtrado), garantindo que o
corpo nunca apodreça.
Mesmo de formas mais antigas, os
restos mortais dos outros papas, com raras
exceções, encontram-se no Vaticano até os
dias de hoje.

O Socialismo Soviético e a
Mumificação Não Religiosa
Todas as mumificações da antiguidade
estão relacionadas de alguma forma a uma religião, uma crença de que
aquele corpo, de alguma
forma, mantinha a essência da pessoa que morrera.
Entretanto, a União Soviética, formada sobre um
governo socialista, que
acredita que a religião era
como uma droga nociva à sociedade, agregou
algumas práticas religiosas. Entre elas a mumificação dos seus dois mais famosos líderes,
Stálin e Lênin, de forma moderna, em caixões
de vidro, que permitissem a exposição de

Lenin está mumificado até hoje

seu corpo ao povo em geral e uma espécie
de veneração dos líderes mortos (não muito
condizente com a ideia de igualdade proposta
inicialmente pelo socialismo).

Múmias de Animais
Engana-se quem pensa que mumificação é coisa só para ser humano. Os
humanos há muito demonstram seu apego
pelos animaizinhos de estimação. De modo
a termos em diversos locais, especialmente
no Egito Antigo, a presença de múmias de
animais.

E-mail: professorleandrovillela@gmail.com Visite também: www.qhee.blogspot.com e www.profleandro.com
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Múmia de
cachorro,
Egito antigo
(3000aC)
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Ações educativas por uma
consciência ecológica
Joinville – A Associação Frente
de Ação pelos Direitos Animais
(FRADA) desenvolveu de 17 de
agosto e 5 de setembro ações educativas em oito unidades da rede
municipal de ensino, envolvendo
aproximadamente 500 crianças de
quatro a oito anos e adultos.
As ações integram o projeto
“Consumo consciente - um olhar
sobre nossas escolhas diárias e suas
implicações para a flora e a fauna”,
aprovado pelo Edital da Fundema
de 2011.
Nos encontros com os adultos,
foram abordadas as diferentes
formas de consumo humano (alimentação, lazer, vestuário etc) e
seus impactos no meio ambiente,
focando os direitos animais.
Com as crianças, de forma
mais lúdica, foi incentivado o respeito a
todos os animais, abordando a questão
do abandono de animais como crime,
a guarda responsável, a exploração em
circos e zoológicos ou para outros fins.
O ator Alex Nascimento, contratado pela
Frada, fez contação da “Histórias da Terra”
nos CEIs.
As ações aconteceram no CEI Profª
Herondina da Silva Vieira, CEI Espaço
Encantado, CEI Botãozinho de Rosa, CEI
Bem-Me-Quer, EM Profª Izabel dos Santos
Machado, EM Paul Harris, EM Alfredo
Germano Henrique Hardt e E M Dr. Ruben
Roberto Schmidlim.
Por meio de palestras,mostra de vídeo, contações de histórias, atividades lúdico-pedagógicas e
distribuição de material educativo, o projeto
teve como objetivo aumentar o conhecimento da comunidade sobre consumo
consciente e sua relação com os direitos
humanos e direitos animais, mostrando
como a percepção ecológica holística, a
preservação do meio ambiente, incluindo a
fauna urbana e a selvagem.
A temática foi trabalhada de forma
inter-relacionada com a ética envolvida na
produção dos produtos consumidos por cada
cidadão.
Crianças e adultos foram instigados a

O Demônio
da autonomia
Frada em ação na EM Alfredo Germano H. Hardt

refletir sobre o meio ambiente e a relação da
sua preservação com o consumo de produtos
ligados à cosmética, vestuário e alimentícios
que são utilizados diariamente, estimulando
mudanças de hábito que promovem melhorias
contínuas para a flora, a fauna e a saúde dos
seres humanos.
Em pesquisas de campo, a FRADA detectou que são poucas as pessoas que entendem o quanto a
preservação e a conservação da fauna (o
respeito à manifestação da vida) estão interligadas às posturas humanas. E que, a
maioria dos joinvilenses ignora, por exemplo,
que sacolas plásticas, quando despejadas em
rios e mares, podem comprometer a vida dos
peixes e outros seres aquáticos.
Da mesma forma, poucos entendem o
quanto a ignorância faz as pessoas optarem
por produtos que contribuem com a escassez
de recursos naturais não renováveis, com
o desmatamento, a extinção de habitats
naturais.
Poucos entendem como a compra inconsciente de animais de companhia, e
seu posterior abandono, são atos cruéis
e muitas vezes ilegais. Embora existam
programas que abarquem a questão do
consumo consciente, a maioria deles não
contempla a relação com os direitos animais.

RÁPIDAS
Jogos para aprender - O site Educar para
crescer lança novo jogo. Professores podem usar
os novos jogos para fixar ou mesmo aprender o
plural, o feminino e o coletivo. O site da editora
abril pode ser acessado no endreço http://
educarparacrescer.abril.com.br/mini-jogos/plural.
Curso gratuito - Professores da rede pública
tem até o dia 5 de outubro para se inscrever no
curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE)
na modalidade a distância em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade
e Inclusão (SECADI-MEC). São 300 vagas para
professores da rede pública de ensino distribuídas
entre 6 polos de apoio presencial: Araranguá,
Florianópolis, Itapema, Palmitos, Pouso Redondo
e Praia Grande. O curso, que aborda as temáticas
de gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais na escola, tem 200 horas/aula
e é gratuito. Inscrições e informações na página
www.ead.ufsc.br, ou ligue (48) 3721-6440.

Professores de Inglês - A CAPES, a Embaixada
dos EUA e a Comissão Fulbright selecionarão até
20 professores de língua inglesa da rede pública
de ensino básico, de cada um dos estados e do
Distrito Federal, para curso de capacitação de seis
semanas nos EUA, a ser realizado de 12 de janeiro
a 22 de fevereiro de 2013. O curso será oferecido
por 22 universidades dos EUA, para grupos de até
25 professores. Alguns dos objetivos do programa
são: fortalecer a fluência oral e escrita em inglês,
compartilhar metodologias de ensino e avaliação
que estimulem a participação do aluno em sala
de aula, estimular o uso de recursos online e
outras ferramentas na formação continuada de
professores e na preparação de planos de aula.
Podem se inscrever até o dia 15 de outubro,
professor de inglês em exercício, efetivo na rede
pública de ensino básico, com estágio probatório
concluído. O edital completo e formulário de inscrição on-line e orientação para realizar o teste
gratuito de proficiência em inglês estão disponíveis na internet (www. http://www.fulbright.org.
br/content/view/128/169)

Mais um bilhete na agenda do meu filho.
Novamente sem tarefa. Ah, tinha outro: um
trabalho de Geografia incompleto. Ah, mais
um... Os pais não assinaram a agenda.
Vou medir o diâmetro das panturrilhas do
Nuno, pois ele sobe tantas vezes por semana
as escadas de acesso à Orientação, para carimbar a agenda, que talvez aumente a massa
muscular de suas pernas de sabiá.
O Nuno adora Karatê. Dois meses e subiu
de faixa. Treinou muito o “Katá”. Diariamente, não pedi. O que isso quer dizer? Se
for interessante, uma criança faz com gosto.
Sendo chato, evita. Ou insistem na tarefa
chata, ensinando aos pequenos a detestar a escola, ou buscamos o seu interesse, inovamos!
A escola enviou-me bilhete para que eu
compareça para “conversar” sobre meu filho.
Respondi que deveriam enviar por escrito,
de forma adiantada, o tema da “conversa”,
uma vez que minha última ida àquela escola
caracterizou-se por um festival de críticas
pessoais à minha atuação
Dos ataques pessoais (traumatizei, acho...)
a asneiras pedagógicas pré-históricas (copiar
ajuda a ler melhor, por exemplo), da pressão
psicológica ao questionamento dos motivos
de insistir com meu filho em escola pública
(naquela, especificamente), lembrei-me
da fala de um professor do mestrado, que
afirmava: “o que importa para a maioria dos
profissionais desse tipo de educação (dessa
vez, com “e” minúsculo) é o aluno ‘copiando
matéria’, de ‘boca fechada’, como no séc.
XVIII”.
Respondendo aos velhos questionários de
tarefas, ele pode ser mudo e ter deficiência
mental, não ver um palmo de realidade à
frente do nariz, haveria problema?
As centenas de empresas da região,que
lucram com mão-de-obra barata, adoram.
Gente adestrada a não pensar faz muito sucesso por aqui.
Eu exigiria tarefas diárias resolvidas dos
meus filhos, se precisassem das tarefas
para maior compreensão, ou se o critério
de avaliação compreendesse uma atividade
combinada e desafiadora, jamais exigida e
maçante. Sabem a matéria: basta!
O Nuno pesquisa e aprofunda o assunto,
para horror dos professores. Ele pesquisou
sobre o pH da saliva, não se conformou com o
que a professora disse à classe (segundo ele),
que a saliva é ácida, para digerir alimentos
(ai, meus dentes!!!).
Mas por que não teve coragem de apresentar a pesquisa, corrigindo a “Prô”? Também
ouviu outra pérola: água salgada, não con-

gela, porque o sal tem uma substância que
evita o congelamento...
Ele encheu de copos no freezer, com
água e diferentes quantidades de sal diluído
para testar a “verdade” (Nuno disse: “todos
congelaram, Pai! Por que a Prô disse diferente?”), mas não teve coragem de levar o
resultado para a sala...Fez em diferentes
temperaturas. A Prô errou... no conteúdo e
na forma de comprovar a verdade.
Eu cobraria tarefa, se estivesse programada no planejamento das aulas, que nunca
chegou a ser colado na agenda escolar, nem
consta no site (?) da escola. Nem nos cadernos das disciplinas consta plano de aula
ou de ensino, nem os objetivos das tarefas
(habilidades adquiridas), nem critério de
avaliação.
Talvez a equipe pedagógica da escola do
Nuno tenha entendido que participação dos
pais fica apenas em tarefa e uniforme. Eu sei
que não é o que o município prega. Aliás,a
Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul
preconiza sugestão e diálogo casa-escola,
um intenso acompanhamento.
Atividade num mapa de fotocópia borrada
ou viajar pelo Google Earth com imagens
interativas? Devore a pesquisa digital! Mas
conte à Pro, sem medo do que fizeste,filho!
Então: entre sua pesquisa, com autonomia,
por meio digital, ou um questionário estúpido, mal formulado e mal escrito, deixe a
tarefa, meu filho! Faça se quiser e se tiver
tempo, pesquise o que puder, mas aprenda!
Caia na tentação, assuma consequências,
mas exponha sua razão!
Ter autonomia é um perigo! Junto à democracia é o “mal” que as escolas (retrógradas),
precisam banir da cabeça dos pequenos (não
“escolas”, mas a banda podre da Educação,
os acomodados e desatualizados).
Banir a diversidade religiosa e sexual,
extinguir sugestões sobre aulas diferenciadas e recursos modernos. Banir quem pede
planejamento, critérios claros de avaliação,
quem não assina “carimbos” de “não fez
tarefa” porque sabe que o filho as fez, de
forma diferente, devem ser achacados e
seus filhos, perseguidos, aterrorizados, não
é mesmo, leitor?
Ainda acredito na escola pública e de
qualidade, pagamos por ela! Lutemos por
ela! A escola precisa melhorar. Cômodo
seria mudar de escola. Mas minha existência
é incômoda, como um demônio a assombrar
os fracos, com tentações de autonomia e
inovação, contra a paz tola dos acomodados.
Não, a vossa “verdade” não vos libertará!

* Gilmar de Oliveira, psicólogo clínico e professor universitário; especialista
em Neuropsicologia e Aprendizagem; Mestre em Educação e Cultura e doutorando em educação. Endereço eletrônico: gilmardeoliveira@uol.com.br
@psicogilmar

www.facebook.com/psicogilmar
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L a n ç a m e n t o s
Livro: ALGORITMOS, Teoria e
Prática
Autores: T. H. Cormen,
C.E.Leiserson, R.L.Rivest e C.Stein
Editora: Campus/Elsevier

Antes de existirem computadores havia algoritmos. Agora, com
os computadores, há ainda mais
algoritmos, que estão no coração
da computação. A completude e
independência de cada capítulo,
o detalhamento e a linguagem
acessível, o enfoque especial na
eficiência como critério de projeto
e os exercícios com respostas na
web, o tornam indispensável para
alunos e professores.

Livro: Rodrigo na era digital
Autor: MarkianoCharan Filho
Ilustrações de Valeriano
Editora: Nova Alexandria

Rodrigo é cego de nascença e
descobre com os colegas e professores como usar o computador e
navegar na web. Uma história em
torno das medidas de acessibilidade para deficientes visuais.

Coleção Entendendo
Livro: Filosofia
Autores: Dave Robinson e Judy Groves
Livro: SLAVOJ ŽIŽEK – um guia ilustrado
Ilustração: Piero
Autor: Christopher Kul-Want
Tradução: Adriana de Oliveira
Editora: Leya
Os dois novos volumes, da Coleção
Entendendo seguem as características
dos demais e buscam utilizar elementos e referências Pop para explicar de
forma simples temas e personalidades
de todas as áreas do conhecimento,
agindo como uma introdução lúdica e
informativa a temas mais misteriosos
e acadêmicos.
Entendendo Filosofia é excelente e consisa introdução aos
pensamentos filosóficos ao longo
da história. O conjunto texto e
ilustração deixa a vontade de não
parar de ler. Ao final do livro há
indicação de bibliografia ao leitor.
Leitura fluida e rápida contribui
para aguçar a curiosidade por mais
leitura a respeito do assunto.

# Com a linguagem iconográfica,
o livro explica as ideias do pensador SLAVOJ ŽIŽEK, o mais polêmico da atualidade, considerado
pela crítica, o filósofo mais perigoso do ocidente. Lançado na Bienal
do Livro de São Paulo, expõe com
clareza a habilidade do filósofo es-

Coleção Jabuti
Livro: A Conquista da Vida
Autora: Giselda L.Nicolelis
Editora: SARAIVA

Livro: Histórias de uma agência de
casamentos...que não deram certo
Autora: Sheila ChameckiRigler
Editora: InVerso

Encontrar um grande amor, viver
a dois com companheirismo e harmonia é o ideal de todos. Então porque
não pedir uma “ajudinha” especializada de uma agência de casamentos?
Mas, como lidar quando as exigências
das pessoas extrapolam o bom senso?
A autora, proprietária da agência, nos
traz histórias que divertem e fazem
refletir sobre a busca da alma gêmea.

Coleção OFICINAS Aprender
Fazendo
Livro: FÍSICA LÚDICA – práticas para o Ensino Fundamental
e Médio
Autor: Paulo Henrique de Souza
Editora: Cortez

Mais um volume da coleção,
esse livro contém 60 atividades
práticas, que podem ser desenvolvidas com material reciclável
e de fácil obtenção, para serem
aplicadas às aulas de Física. Os
experimentos possibilitam experiências para a discussão e o entendimento de fenômenos naturais
e de equipamentos tecnológicos.

Livro: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2012
Editora Moderna

A partir de estatísticas oficiais até
2010, com artigos de especialistas,
é obra de referência, e importante
consulta a todos que desejam
compreender melhor o universo do
ensino público e privado no Brasil
em suas diversas modalidades.
Livro: OS CABOCLINHOS
Autor: Gilberto Borges
da Silveira
Editora: InVerso

É no ritmo do interior,
onde o tempo se arrasta e
as histórias são contadas
de pai para filho ao redor
da fogueira, que o autor dá
voz aos filhos do mato. São
vinte contos que descrevem
de modo leve e divertido a
ingenuidade, os desejos e
a simplicidade da vida no
campo.

loveno em transformar ideologias
desgastadas – como o marxismo,
o comunismo e a psicanálise – e
combinar cultura popular, política
e ideologia, revelando um polemista provocador, cujo trabalho
é focado na atual crise política,
econômica e ambiental.

Solange e Haroldo desejavam, mas
não conseguiam ter um filho. Então
recorreram à reprodução assistida.
Após a fertilização in vitro, o casal
viajou para que, na volta, os embriões
fossem implantados. Porém, eles sofrem um acidente e morrem deixando
os embriões órfãos e herdeiros de
uma grande fortuna. E agora, o que
acontecerá aos embriões que eram
o maior sonho do casal? Eles terão
direito à vida?

Livro: MULTIVERSO
Autor: Eudes Moraes
Editora: InVerso, Curitiba

Nenhum tema é limite a para poesia
realista, eclética, impactante, desafiadora e profundamente humana
do autor. São versos inspirados no
cotidiano e na observação do comportamento humano, enriquecidos
por uma filosofia peculiar.

Livro: A Linguagem da Corporação
Autor: Rafael Cardoso
Editora InVerso

O autor mostra a necessidade de se
aprender a usar a fala adequada no momento exato, do momento mais simples
ao mais sofisticado, na interação com
os clientes e no mundo corporativo.

Biblioteca do Jornal da Educação:
OBS.: Os livros publicados nesta sessão
estão disponíveis para consulta na biblioteca do Jornal da Educação. Ligue e marque
horário para visita (47-34336120)
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Jovem aprendiz
Diante do cenário do pleno emprego e
da rede tecnológica criada pelo Estado
para fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, as empresas devem
transformar as ameaças em oportunidades. Neste sentido, se faz necessário o
cumprimento das cotas de contratação
exigida pela legislação em vigor, sendo
uma delas a cota do Jovem Aprendiz.
O contrato de aprendizagem é o
contrato de trabalho especial, ajustado
por escrito e por prazo determinado
(máximo 2 anos), sendo aprendiz pessoa maior de 14 e menor de 24 anos,
inscrito em programa de aprendizagem
e que trabalhe em função compatível
com o seu desenvolvimento físico, moral
e psicológico.
É obrigação das empresas contratar e
matricular número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo,
e quinze por cento, no máximo, dos
trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem
formação profissional.
Entende-se por estabelecimento todo
complexo de bens organizado para o
exercício de atividade econômica ou
social do empregador, assim pelo limite
legal, ficam obrigados a contratar aprendizes os estabelecimentos que tenham
pelo menos sete empregados contratados
nas funções que demandam formação
profissional.
Observa-se que obtendo frações de
unidade, no cálculo da percentagem
de aprendiz, darão lugar à admissão de
um aprendiz, ou seja, o arrendamento
sempre se dá para o próximo número
integral.
Inclui-se do calculo da cota de aprendiz o total de trabalhadores cujas funções
demandem formação profissional, mesmo as funções proibidas para menores
de dezoito anos,
Deste cálculo excluem-se as funções
em virtude de lei, exijam formação profissional de nível técnico ou superior; as
funções caracterizadas como cargos de
direção, de gerência ou de confiança e os
trabalhadores contratados sob o regime
de trabalho temporário.
Apenas as microempresas e empresas

de pequeno porte e as entidades sem
fins lucrativos que tenha por objetivo a
educação profissional ficam excluídas
da obrigatoriedade de contratação de
aprendizes.
As funções insalubres deverão ser
exercida por aprendizes entre 18 e 24
anos ou mediante apresentação ao
MTE parecer técnico que ateste a não
exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral dos
adolescentes ou optar pela execução das
atividades práticas dos adolescentes nas
instalações da própria entidade encarregada da formação técnico-profissional,
em ambiente protegido.
Por seu turno, os jovens aprendizes
tem o mesmo direito dos demais trabalhadores, inclusive com remuneração
mínima por hora trabalhada (salário
mínimo, piso regional ou piso categoria,
se expressamente convencionado). O
período de férias deve coincidir com as
férias escolares, sendo obrigatório para
menores de 18 anos.
A jornada de trabalho não deve ser superior a seis horas diárias; durante a qual
poderão ser desenvolvidas atividades
teóricas e práticas ou apenas uma delas,
conforme programa de aprendizagem.
Admitindo-se a jornada de oito horas
para os aprendizes que já tiverem completado o Ensino Fundamental, se nessa
jornada forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Restam
proibidas horas extras e compensação
da jornada.
Por fim, importante frisar que o não
atendimento pela empresa das regras
legais poderá acarretar a nulidade do
contrato de aprendizagem estabelecendo-se vínculo com o estabelecimento
por contrato por prazo indeterminado
com a lavratura do auto de infração
com multa ou termo de ajustamento de
conduta, impondo prazos e regras para
empresa se adequar a legislação.
Devem as empresas aproveitarem da
obrigatoriedade imposta pela lei e contratarem jovens visando a retenção deles
no quadro funcional, suprindo além das
funções vacantes, a missão social de inserção do jovem ao mercado de trabalho.

Yolanda Robert, professora, advogada, especialista em direito e processo civil e em
direito e processo do trabalho. Presidente do Núcleo Jurídico da ACIJ (2010/2012) e
da Comissão OAB Vai à Escola/Subseção de Joinville.
Endereço eletrônico: yolanda@robertadvocacia.com.br

Mande sua sugestão de
pauta para
jornalismo@jornaldaeducacao.inf.br

www.jornaldaeducacao.inf.br
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UNESCO faz campanha para A docência está em crise
Estabelecer os limites
homenagear professores
Para celebrar o Dia Mundial do Professor, 5 de outubro, e o Dia do Professor, no
Brasil, 15 de outubro, a UNESCO lançou a
campanha “Professor, você tem uma nova
mensagem!”.
Para participar, basta gravar um vídeo
de até 30 segundos, publicar no Youtube e
enviar o link até 8 de outubro, para o email
campanhas(at)unesco.org.br, , com seu
nome completo, endereço e telefone, e o
assunto Campanha Dia do Professor 2012.
Os três melhores vídeos serão publicados
no dia 15 de outubro no site da UNESCO. promoção institucional, serão desclassificaOs vídeos associados à campanha que dos e sujeitos à exclusão do canal YouTube.
tenham conteúdo racista, homofóbico,
Serão classificados apenas os vídeos com
pejorativo e/ou de propaganda política ou até 30 segundos.

JE NA INTERNET
Para participar da campanha pelo
fim das interdições de escolas públicas,
acesse a página oficial do Jornal da
Educação (www.jornaldaeducacao.
inf.br) e do Facebook.

Se você é a fazer que seja efetuada
manutenção preventiva em todas as escolas vote na enquete em nossa página.
No facebook, curta a fanpage do
Jornal da Educação.

O professor Miguel Arroyo, da Universidade Federal de Minas Gerais, proferiu a
palestra de abertura da 3ª edição do Colóquio
das Licenciaturas da Univille (CLIC), realizado de 17 a 19 de setembro e que reuniu
os estudantes dos cursos de licenciatura e
profissionais da área, em discussões acerca
da profissão de professor.
Arroyo falou que a docência está em crise
e que os professores precisam a reinventar a
docência no Brasil e profissionalizar a área
da educação, estabelecendo seus limites de
atuação e interferência social.
E explanou amplamente os quatro indícios que o levam a afirmar que a docência
está crise:
1) Aos professores pagam um dos mais
baixos salários entre as profissões com a
mesma graduação.
2) Mesmo durante a formação, precisam
trabalhar 2, 3, 4 turnos. E, sequer no currículo
da formação, há discussão da docência, nem
mesmo este aspecto do excesso de trabalho
é estudado. Falta portanto, profissionalizar
e estabelecer uma identidade própria para a
área da educação.
3) Na medida em que os professores estão
reconstruindo a profissão, aprendem que a
docência é uma construção histórica e que
o professor não pode ser um meio professor
e não pode se deixar integrar às estatísticas.
4) “É preciso quebrar a imagem romântica
do professor. E a de que é o responsável,
o cuidador do futuro. Afinal, se o professor
está cuidando do futuro, quem está cuidando
do presente destes seres que estão sob nossa
responsabilidade? Não é a educação que
transforma a sociedade, é a sociedade que
pode mudar a educação. Mas sem educação
não se muda a sociedade”, afirmou.

“É preciso estabelecer os limites da área
da educação. Porque a educação é uma espécie de lote vago onde todo mundo entra. Os
políticos, os prefeitos e até os vereadores se
elegem e querem dizer ao professor e à escola
como e o que ensinar”, disparou
“Isso acontece porque ainda não conseguimos profissionalizar o campo da
educação, que não tem identidade própria e é como um grande caldo onde todos colocam a colher”, sentenciou.
Miguel sugeriu ainda que os cursos
de licenciatura devam ter uma cadeira
para que os futuros professores estudem a construção histórica da docência.
“Porque o estudante de licenciatura deve ter lucidez, não só do que será,
mas do campo em que atuará, e construir
a sua própria identidade profissional”.
A des-disciplinarização do currículo
foi outro tema tratado pelo professor doutor. Ele alertou, por exemplo, que uma
criança de dez anos não tem compreensão
para entender a vida em partes isoladas.
O palestrante garantiu que “nunca antes
no Brasil tivemos profissionais da educação
tão bem formados. Temos mais qualidade de
formação do que as qualidades físicas daquelas escolas em que eles irão atuar”.
E continuou, “sabemos que a educação
acontece em sala de aula, então, “a sorte
da docência é a mesma sorte das crianças e
adolescentes que chegam nessas escolas sem
estrutura adequada para a aprendizagem. E
está é mais uma razão para a docência e o
ensino estarem em crise”, garantiu Arroyo.

