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DAS: Estagiarias em Supervisao Sscolar - Pedagogia 

PARA: AMPS? 

Srs. Professe res, 

No's, estagiarias do Curso de Pedagogia, Habilitacao Su- 1 

pervisac Escolar, Campus V - Cajazeiras, faz comunicar AMPEP e a 1 

comunidade era geral, o nosso afastamento do movimento grevista em* 

virtude do prazo de encerramento do estagio. 

Outrossim, comunidamos que flea a criterio de cada uma 1 

continuar ou nao apoiando o movimento grevista. 

Ceftos de eontarmos cam a compreensao de todos, apresen-

tamos nosso pro testes de estima e consideracao. 

Atenciosamente, 

As Estagiarias em Supervisao Escolar 



:.o a"igo, Serapro soguir adiante, cono peregrins e come pol 

do e crescendo na m earn a fe, alimentados pels mesas, esperaj 

ca plena de eomunhao - CAMDJHANDO SEKP'RE. _ .». 

2. De mass dadas co - a mesma coragea c mensagem. Sis"o ±c 
ma Ao cristao. 

T- Caminhante, nao camir.ho; faz-se ca.ir.ho, caminhando. 



D E D I C A I O H I A 

Xquelas pes so as que acredita&i e estao comproffi© tides na cons 

trucao de una nova EDUCA£&0« 

I crianca que do forma direta ou indiretamente nao torn di-* 

reito a oducrgao, se ja per fatores socio-politico e economi 

co. 

A me as pais que soube eOmp re ender-me e apoiar-me no is en t ra

ves e obstaculos surgidos ao Ion o deste periodo , 



Buitos for an aquelec que contribuiram, de uma ou de outra 

forma, para que es te trabalho so realizasse. Cads urn deu sua pare el a* 

de colaboraoao, de acordo com suas possibilidades. Para nao omitcr, 1 

nem co meter injustice, nao citarci nones. Mas q.iero registrar me us 1 

asradecimentos especiais a Sle, nosso Criador e a todos os meus compa 

nheiros de Jornada. 
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- , 1 2 "Havera urn clia - Talvez este ja seja uma realidaol^ 

Era que as criansae aprenderao raais - E' mui to raais rapidamente - Era 1 

contato com o ^undo exterior do que no recinto da escola", Esta afir 

macao vom mostrar claramente que a aerondizagom nao so e adquirida fe 

chada a quatro ^arcdes, mas descobrindo a cada die. uma estperiencia no 

va de vida. 

Com intenoao de relator todas as ati/idades desenvolvidas 

nes lie periodo, fazendo cumprimento das tarefas oxi ;i:idao no esta;io 1 

Supervisao escolar, realizado na Escolar Estadual de 1- Grau Desembar 

gador Botto de Heneses, a/proscnta-ss aqui uma or;;anizacao das expori-

oncias vivid as durante esta fase de estagio. 

As si."., seado, pode—so dividir esta fase em duas. A primei-

ra conproendida na escola, onde teve-se opartunidade de realizar urn 1 

traballio essencialmente pedag'6\-;ico, feito conjuntaiente com professo-

res na busca de melhoreo meios que ven'nam favorecce o processo ensine^ 

-aprendiza. :em. Entrc outras atieidadss realizadas cstao: aprcscntacao 

de novas alternatives rjetodolo,;icss, oessoes de estudo com professo- 1 

res, envolvendo teuas li ;adoo diretamente a educaoao; oriontacooo pa

ra solucao de dificuldades encontradas, principalmente no toeante a 

leitura. 

A segunda fase do estagio constit ii«se no apoio e engaja— 

mento de todas as estagiarias, no movimento grevista dos prof esso res 1 

da rede estadual, roividicando entre outros direitos; equiparacao do 

piso salarial, concurso publico, enquadranento de professores conve-' 

niados etc. A luta doe professores esta em melhores condicoes de vida 

e trabalho. 

-• 1 2 - C i t ae ao-Laufco de Ol&veira Lima, Mutacoes em Educagao Segundo lie 

Luhaxi, pag, 6 1 



O H I S n o ' 

- .12 "0 homem e urn ser en transito, naoVe^uma rea/ 

lidade aeabada. Educar nao e reproduzir ua modelo: e fazer uiai»w^no 

mem na pro;.lteasao genetic a de seu destine evolutive. E'ucar sera sino-

nino de ap render Senpro: nesse dia, educar nao significara mais for-* 

mar e raanter os homens a neio caminho de suas oossibilidades de desa-

broc:>amento. Mas, pelo eontrario, sera abrir-se para a eAAencia e pa* 

pa a plenitude da propria existencia". 

na Escola Estadual D es embargado r Botto de Menes zou-oe una 1 

reuniao com todos que fazera°escola, a fim de esclarecer nossos objeti 

vos. Enfatizou-se sobretudo, o verdadeiro papel do supervisor escolar, 

tetando apagar a velha images de fisealizadoruque se ten dele. 

Apro^eitou-se tambem a ooasiao & apr e s e n to u-s e nos_ 

sa proposta de trabalho, que -/isa principalmente agilizar urn trabalho 

- con junto con o professor para que se poss a promo ver urn melhor nivel 

de aprendizagem, ja que o alvo deve ser o educando• Pode-so ainda, ex 

plorar atraves de questionario feito aos professores das dificuldades 

constatadas no provesso eusino—aprendizagem. Assin como tambem, node— 

se saber dos professores sens posicionaaentos frente aofc rumos tornados 

pela Educaeao ho je apresentada. 

Houve um acompaiihaaentd mais dire to com a turma da 

1 " seric, pois atraves de osservaeoes feitas e fates comprovados de- 1 

tectou-se as e mime r as dificuldades encontradas, tanto no aspecto fisi 

co da referida escola, quango a falta de orientagoes reeebidas. Sntre 

outras tantas dif iculdades coiaprovadas nesta serie, destaca—se como 1 

uma das principals a falta de subsidies ou nesmo de recursos materi—1 

ais e humanos para agilizar meios que favorogam umemelhora no que se 

refere a leitura. Ja que a turma e por demais numerosa, por esta e ou 

tras cansas a maioria das criangas nao serem alEabetizadas. Tendo o ' 

professor de criar formas que venham superar esses destquilibrio, Di-

ante dissom estudou-se junto o professor maneiras adequadas que venham 

- .12 Citagao-Lauro de Oliveira Lima, Mutagoes em Educaeao Segundo 1 

Me Luhan, pag. 61. 



viabilizar ou melhorar o nivel de lei tura desta turma. E 

briu-se divers as form as de incentivar a crianga, desperta|.So A^isuoV 

gosto pel a lei tura. B para is so c o n f e c c i o no u- s e e apresenron-sW* varia^. 

do material didatico, criando situagoes diversifieada. Alem\Je\,ao.!i*-J, 

car-se teenleas novas de lei tura, adequadas a necessidade da serie. 1 

Tentou-se ainda, mostBar ao professor o valor em explorer o lado cria 

tivo que to da crianga esconde embaixo de urn sis torn a educaeional opres 

sor, que so amordaga o aluno, fazeudo o assurnir o espirito de "tarta-

ruga w, ou soja, atuandd semure como aluno-ouvinte. 

Teve-se espago ainda, de destacar as datas eomemo 

rativas entre elas: o die. CLO in&io, onde discutiu—se com os prof esso* 

res de 1 a 4 serie e alUnos urn texto que retrata as verdadeo e Men 

tiras sobre o fndio Brasileire, despertando em todos o resoeito que & 

devemos ter a preservagao doe costumes do indio. No dia eonsagrada ao 

trabalho eons eguiu-se alem de abrir urn bom nivel de discussao com pro_ 

fessores e alunos abordando a importaneia do £rande exito, o desfilo' 

das prof issues, homena/^eando: o agricultor, o medico, o padeiro, o 1 

professor e o estudante, 

Urn dos mo me n to s que ttambem se constituiu de r:;ran4 

de'importaneia foi na realizagao das sessoes de estudo feito com pro

fessores que, alem de proporcionar a troca de ideias, analise, eompa-

ragoes, funciouou como urn despertar a urn posicionamento frente os te

rn as: Os pais nao estao sata§fcitos com a escola. A Lei diz que a esco 

la exists para todos, Verades e i-ientiras sobre o indio brasileiro etc. 

Mas, em vista da paralizagao das aulas, em decorrencia do movimento 1 

grevista deflagrado polos professores estaduais, nao fou possivel dar 

continuidade as atividades prev.is tas nesta ref erida escola. 

Dando continuidade ao periodo de estagio tambem foram rea 

lizados atividadee que nao estevae previstas, tends em vista a earali 

zagao das aulas; em decorrencia da greve deflagrada pelos professores 

da rede estadual, r ei vi ndi c ando do overro estadual: pi so s al ari al de 

6,3 para nivel superior, 03 salaries minino3 parr nive] medio: contra 

tagao de professores conveniados; eleigao direta para escolaa de adni 

nistraderes escolar, e concurso de magisterio publico, e para nao ha

ver una interrupgao nesta fase de estagio, resolveu-se pela'equipe de 

professores o r ientadores dar orosso .eiimeuto as atividades con o en.;;a- • 

3amento das estagiarias, apoiando assim, o movimento grevista dos pro 

feeso res. 



>os o o . icao [ > V)-v •* ; ...̂  

ma: co aissao u.e reargao, Gomissao e di vulvae ao, eomissao c\? debate o 

uma eomissao de visit a as esco las. Tendo cad a una dessas co:i^s^5s^;..^o' 

terminadas atividades a seren desemoenhada• A equips de redacao preo— 

cupou-se o:'i redigir o a preparer t ex cos, aoordaiido os tenas; 0 direito 

de greve, ereve e Educagao Political, desafio aos educadores, alem do 

prepara notes e serem divulgadas. FiCando a cargo da equips de debate 

coordenar as discussoes realizadas na Al-IPEP, a cere? do movimento. En 

quanto o grupo de visits, as esco las encarregou-se en percorrer tours' 

as escolas da rede estadual, envoividas pela greve, a fin de consclen 

tizar ou raobilizar junto os professores grevistas ns importaneia ne 

luta pelos uireitos ::n ci g ^ T f l U v * ( T B ^ ' 

Realizou-se varies reunieee par; anal 1 zar **J*p¥o ?ostas e' 

sole tins i nfo rm at i vo s con declaraooos do uoverno estadual. Onde cons-

tatava-se o desc^.iso quanto as reivindicaooes exigidas polos prof esso 

res grevistas. 0 nivel do no .;ociacoeo quase nao exists ent re prof esso 

res e nevernador en consoouenoia disso o movimento se eatende a cada 1 

voz eais so forlalece. 

Ten<fcou-se na medida de possivel fazer urn trrbalho con jun

to con os professores grevistas procurando coletivanente, neios on 1 

subsidios pars auilizar o fottaleci.^ento deste movimento. 

0 en-o jamsn to das es ta .1 arias nao continaou junto ao novi 

men to grevista em virtude do t e r u n o de carga bo r aria exigida eela 1 

discipline Estajio Supervisionado de Supervisao Escolar, e por esse * 

motivo encerrou-s as atividades erevistas para a fase de estagio. 



Ao termino dec to trabalho pratico, convem dizer ^u^ape-J -

car doe ent raves e. dif iculdades passadas foi valido e vantajoso esse' 

periodo onde pode-se coneretizar as teorias recebidas ao Ion :o do cur 

so. Pois oportunizou-se deparar frente a uma realidade concreta da 1 

educaeao escolar. Juntos o coletivamente, foi-se trocando ideias, pro 

postas surgindas e sugeridas e analise de experiencias de alternati- 1 

vas peda jogicas. S atraves d ess as atividades desempenhafias pode-se 1 

mostrar o verdadeiro papel de urn supervisor escolar. 

Sentir—se, atraves de Juiuaieras discussoes e observances 1 

feitas que o professor nao e preparado como deveria ou suficientemen 

te, e isto em consequencia de: insuficiencia na form agio teorica, pre 

cariade.de no dominio dos conteudos, baixo nivel de consciencia poll ti 

ca, dominio superficial de tecnicas de ensino. 

3 a principal est? na incapacide.de total de os educadores 

trabalharem tomando a roalidade concreta do aluno. 2 con isoo, a edu

caeao-ho je vivida se reduz a simples reprodugao de sabsres, registrar 

dos em livros didaticos, soguidd's religiosamente, incapacitandfc o edu 

cando de aosumir urn espirito critico e criativo. 

Diante esta roalidade constatada, tentou-se orientar de 1 

varies form as a urn maior compromisso com uma nova educaeao. 

Onde valorize-so mais a enperiencias sense critico e ide

ias proprias do s due and o. E para isso, deve-se ass amir urn es.pirito de 

mud an? a a parti r de cade, urn de hos. Para que se possa resgatar o ver

dadeiro sentido do ato de educar ou no verdadeiro caminho que se leva 

a uma educagao consffiient'e e libertadora. 

As atividades plane jades, mas nao realizedas, em vista da 

paralizaeao das aulas foram: confraternizagao do dia das maes, onde i 

iria-se coloear ao^ pais questoes ligadas a vide, escolar do aluno e 1 

a outra foi a organizagao do CANTINHO DA SAuDE que pretendia—se consc_ 

guir atraves de distribuigao do carta aberta a coraunida&e, materials * 

basicos necessario ao atendimento dos primeiros socorros. 

http://cariade.de
http://incapacide.de




Periocio limit ado pars realizable do todas as taregas exigidas e na 

pratica das toorias rocs': id as. 

Saltou a.i aeosipanhairiento nais do perto ou mais frequents por parte 

dos professores orientadores, principalmente no periods que so tra 

balhou no Qovimento grevista dos professores estaduais. 

Falta de subsidio, ou mesmo embasamento pratico para total exito 1 

no desempenbo das tarefas exigidas polo curso. 

Falta de una uiaior pareparagao para o periodo do ostagio. 



Que haja uma aaipr preparacao para a redacao do relaterio 

exigido• 

Que haja mais monie'ritos praticos sue antecedam o est? d o . 1 « 

Nao se restrindo '• ' ' a j cc^ ̂ tfttf) j ^ ^ c * 

f Al^ D * 

Que se pense na possivel criaoao do uma disciplina ligada 

exclusivamente a leitura o discussoes de textos. 

- Livre escolha do professor - orient ado r de est agio. 

- Uma iaaior disponibilidade por parts da equips das orient a 

doras do esta :io. Quanto a hecessidade de possiveis orion 

taco es—extras. 

- Criacao de urns escola propria da U. F. ?. B*, xiao exclusi 

vaaente para estagio, atas para diversos trabalhos prati- 1 

cos. Sends esta escola dirigida pel as proprias alunas do 1 

curso. Svitando tor quo acompanhar calendario des outras' 

escolas • 

- Que as teoriae oforidea pelaS disciplines do curso cstejam 

mais lisadas a realidade oducacional. 





P ^ U T A J E HjUjiSS 

V x 

LOCAL: Escola Estadual de 12 Grau Desenibargador 3oto de Mene\es• 

DATA: 11/05/86 

RESPOflSXVEIS: 

OBJETIVOS: 

- Esclarecer nosso osjo tivo na escola. 

PARTICIPATES: 

- Professores, adiainistrador e estagiarias. 

ASSUNTOS A SERE:- J I S C U T I D U J : 

- Aplicar ques tionario con professores para coleta de dados 

a fim de iniciarmos nosso trabalho na escola. 

- Discutir a respoi to do funionaiaento da escola. 

- Discutir junto aos professores noesa proposta de trabalho. 

i^TUDOLOGlii, UiILl £ADA: 

- Converse informal com aplicacao de question'rio. 

GOj-JCLUSaO: 

Foi sugerido polos professores da escola que se apresente ft 

novas teenicas, assim como orientacoes adquedas, ou mesmo novas moto-

logias, afim de servir de subsidioe pra melhorar o nivel de aprendiza 

gem no que se refers a leitura, ja que os mesmos alegam dificuldades 1 

encontradas nesse sen tide. 

Aprovacao da criaoao do pelotao de saude, ou mesne CANTIi'JHO 

DE SAU'DE, por a escola tamfeem ser por demais car ante nesse aspec to • 

hecessidade de uma maior orientacao e turma da 1 serie por 

esta ser alem de numerosa, noterogenea e principamente se constituir 1 

en sua naioria por alunos nao allabetiza-os, exigineo per sua vez uma 

maior preocupacao e preparacao do professor. Dif icultando assim o ri-

tmo de aprendizagea de alguns dos alunos. 



QUESTIQN&RIO A 0 3 P R O F E S S O R : 

Voce sente dificuldade era ensinar alguma discipline? Qui 

que? 

Voce sente necessidade de uma orientacao supervisora? 

Qual o papel do 9 2 Centro Regional Qqui na Sscola? 

Qual a serie que merece ou necessita de maior orientacao? 

Que sugestoes voire (s) apontaria para que possamos desenpenhar • 

um bom trabalho junto a escola? 



As dificuldades encontradas no tocante a metodologia 

reopeito, prineipataente a falta de material didatico por a escola 1 

ser por demais carente, tan to nesse sentido como em outros. Ficando a 

cargo do professor criar meios ou formas de ensinar para quebrar a me 

notonia que as mec^as ale .;ar! estar existindo. E justamente por isso,' 

reclaraam uma mentor orieutapao supervisora nesse aspecto. 

Por outro lado a serie que neeeosi ta de uma maior orients^ 

gao e a l a serie, uma vez que os alunos desta serie na sua i W t ^ ^ ^ L i a c A 

nao see alfabetizados. ^ ^ 

Os professores sugerem dian text ado e expostoraeima;'^ue seja 

trazida novas tecniaas ou meios que venham dinamizar e motivar visan-

do maior nivel de aprendizagem. 

Cora esta discursao, observamos ao dificuldades existente 1 

na escola no tacante nao so a metodologia aplicada em s i , nao dispoe 1 

de recursos que possam beneficiar o educando, uma vez que nao a esco

la recebe qualquer tipo de orientacao, ffieando assim a cargo do pro- 1 

ssor descobrir formers para melhorar e/ou mudar a retina das aulas. 1 

Por outro lado, nao resta duvida que o professor nao deve agir somen-

te oomo agente de informagoes, mas como um verdadeiro sducador. Nao 1 

promovendo uma educaeao meramente mecanicista, nao abrindo assim espa 

po para o lado criativo que :oda crianga tem. 



ROTSIRO DE ATiVIi)ADE3s 3.a Serie 

Coniuai cacao c Expressao 

PBJETI70: 

- Despertar o interesse pela leitura, atraves do livro t6 

texto. 

KEIQDOLOd-IA: 

- Loitura de palavras existentes us sola de aula obedece^ 

do as seguintes etapes: » 

. Palavras relaeionadas a. figures 

. Palavras sen fi ;uras. 

OBJETIVP: 

- Aplicar tccnicas de leitura 

MET0DQL0GIA: 

- a) Incentivacao 

. Analise de gravuras con as criancas 

. Exploracao de expeuienicas sobre o assunto 

- b) Apresentacao de palavras novas utilizando os seguin

tes recursos: 

. Uso do quadro de giz 

. Uso do flanelografo 

. Uso do fichas 

- c) Exploracao de palavras de acordo co.. a realidade da 

criancas 

. Uso de gravuras 

OBJETIVPs 

- Compor silabas em palavras. 

HETODOLOdIA: 

- Apresentacao detpun carta^ ilustrativo da silaBa a sor 6 

estudada. 



- iDraproviSwcjfo de tuns historia relative a si lab a i 
que os alunos fiquera interessados. 

OBJETIVO: 

- Estudar palavras de aeordo com a realidade vivenciada 1 

pelo aluno. 

METODOLOGIA; 

- Apresentacao de cartazee, gravuras ou ainda atraves de 

historia relacionados a palavra. 

OBJETIVO: 

- Observer espsjgaiaento regular entrc palavras. 

mETODOLQuTA: 

- Observaeao da escrita feita pelo professor no quadro de 

giz. 

- Copies de palavras e gequenes troches apresentando domi_ 

nio no tre.ee des letras e espacamento entre palavras. 

DUKACRO: 

0 referido piano foi elaborado para ser executado num pra 

zo de >0 di?s. 

AVALISQgQ;. 

- Os alunos apre-son ;arao interesse pela lei tura, atraves* 

de excrcicios visuais com utilizacao de gravuras. 

- Exercicio escrito envoivendo situacoes ou experiencias 1 

vividas pelo aluno. 

- Atividades orais pare, exploracao de estudo de palavras J 

- Exploracao de textoe novos para incentivar o.gosto pela 

lei tura. 

http://tre.ee


ROgSIRO DE ATI7ID^DS3; l a deire 

Matematiea 

I - OBJETIVO; 

Representar conguntos con respectivos elementos; 

flores, arvores, frutas, objetos e etc. 

- Uso do quadro de gia 

- Uso de gravuras 

- Comparaooes com situacoes diversificadas. 

OBJETIVOs 

- Identificar quantidaae^elementos ires con juntos, most ran 

do os elementos que pertcneem ao mesmo conjunto, 

METODOLOGIA; 

- Distribuicao de material didatieo para identificar os 1 

elementos que pertencem ao mesmo con junto. 

- Utilizaeao do livro-texto mostrando a quantidade de ele 

mento nos conjuntos, 

- Reuniao de objetos do aluno para formacao de conjuntos 1 

como; lapis, borrachas, ca&ernos) 

OBJSTiDVO: 

- Identificar cor.juntos quanto ao numearo de elementos. 

METODOLOGIA; 

- Visual!zaeao do gravuras com os numeros naturals. 

- Apresentacao de material, fazendo a diferenca de obge>* 

tos. 

03JETIV0; 

- Distinguir conjuntos iguais de conjuntos diferentes atia 

vee. de simbolos = e ^ . 



/ 
METODOLOGIA; 

- Utilizacao de fichas eoia os simbolos = e r 
minado conjunto, a f im de nostrar a quanti 

mentos. 

II- D'JHAynO: 

- 0 referido piano foi elaborado para ser executado nura 

prazo de 30 dies* 

III- rAVALI&CSO; 

- As atividades plane jades a so rem aplicadas despertarao 1 

interesse pelo es tudo do con junto atraves de visual iza^' 

ceo de gravuras. 

- Utilizaeao de fichas com os simbolos = ou ^. 

- Exercicios escrites atraves do livro-texto. 

- Atividades orais envoivendo situacoes diversificadas. 



Jesus Cristo, o Pilho de Deus, nasceu em Belem. 

Depois, mudou-se com seus pais, Jose e Maria, para a cida 

dezinha de Nazare. 

Quando coupletou trinta aaos, comecou a ensinar ao povo 1 

que: 

- Deus e nosso Pai e nos devemos viver unidos, fazondo o' 

bem a todos. 

Durante sua vida ele ajudou a todos que iam procura-lo. 

- curava os docntcs; 

- Consolava os aflitos; 

- reotituia a vida aos mortos. 

Mosmo assim, al oimas pessoas quiseram mata-lo. Por isso 1 

ele foi condenado a morte numa cruz. 

Durante a semana santa lembramo-nos do ~rande amor de Je

sus para eonosco. Sle deu sua vida por nos, para nos alcancar o por- 1 

dao do nossos pecados. 

3 I B L I 0 G R A F I A : 

EDUCAQAO INT20RADA - RELIGlAO MORAL E CI7I3M0 



T E X T O 3 0 B R S 0 H A L L E Y 

Na sua passagem anterior pelas proximidades da. terra, 

1570 o comet a Se Hal ley deslumbrou e atemorizou as pes so as com-a- sua 

cauda. E como os ci en castas da epoca dispunhaia apenas de equipamentos 

rudimentares e poucas. informacoes sobre o astro, a populaeao nao po 

deria mesmo reelstir a Cauda de boatos que snu ,iram. Dizia-se por • 

exemplo, que a fusao da atmosfera da terra con o cometa daria origem 

a um gaz vcnenoso, o que fez com que algumas pessoas ricas mandassem' 

construir abrigos blindados para a protecao de suae familias. Outr 

3 os rec . , 'echaram iesesperadamente as fend as d e ^ . ^ " ^ P ^ 

ate quern mventasse um certo "elixir an-nicer.eta". 

Con estee sentimentos ecanto e tenor, en Mines Gerais, 1 

um menino que se to maris um grande poeta assmstiu a pass a yen do come 

ta. 3eu none: Carlos Drummond de Andrade. Em I960, meio seculo mais ' 

tarde, ele escreveria numa cronica para a revusta Muudo Ilustrade: 1 

"Aos sete anos imaginei que ia presenciar a morte do mundo ou morre-' 

ria con ele, Um cometa mal-humorado visitaria o espaco. Sua Cauda to-

caria a Terra e tudo qstaria acabado, Preparei-me para morrercom te-

mor e curiosidade. 0 que aconteeeu a noite foi maravilhoso. 0 cometa 

apareceu denso.de luz. E airosanente ieslizou sobre no esse cabecas sem 

nos dar conf iauca de nos extcrminar". 

0 HALLEY | UM 3I|[AL DE DE3GRA£A? 

Nao foi en 1910 que o Halle;' provocou angustia e panico ' 

pole primeira vez. Has civilizacoes mais antigas, so..pro ae acreditou 

antigas, somprc se acreditou que es chuvas de meteoros c os cometee 1 

tinham ori .em divina e era . usados pelos deuaes para mostrar alegria' 

ou colore. Desde 240 a.C., quanoo se fez o primeiro rcgistro do come

ta de Halley, as sues passagens foram associadas e grandes tragedias. 

Entao, o Halley prenuncia desgracas? Os cientista dizem que nao Paulo 

Camilli, engenhei.ro eletronico do Instituto de Posquisas Especiais, 1 

afirma: "Nao ha nenhuma relacao necessaria entre a passagem do cometa 

e esses aeontecimentos". 

http://denso.de
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AFINAL, 0 QUE | UH COWETA? 11 

"Cometas sao astfos que se parseem com uma esvj^3^a enyc-

ta em uma nuvem de frees luffiinosidade. Esse nuveui e que suge rlTaTTma-

gem de uma cabeleira M. Os cometas podem apres enter tree partes: 

1 - 0 nucleo e a regies central do cometa e a que possui 

maior b til ho. 

2 - A cono, sogundr parte do cometa, contern gases e poei-

ra, Ela erivolve o nucleo. 

Z - As caudas, ultima parte do cometa, see dues, embes ' 

form ad es pelos gases e poeira que tarn bom co rape em a coma. Estas dues 1 

caudas podem chegar a medir ate 150 milhoes de quilometros, a distan 

cia ent re a Torre e o So}.. Em 1910, a cauda do Hal ley etin.ciu do is 1 

tercos desta extensao: 100 milhoes de quilometros. 

QUEM PS3C0BRIU 0 HALLEY? 

Foi Ednmnd Halley quern, cm 1SG2, prcviu pole primcira voz 

que o cometa de Hal ley volt aria e. que isse se rcpotiria a cad a 76 anoa 

QUAL 0 MELHOR PERI0D0 PARA yj^-LO? 

No final de fevereiro e inlcio de mar90 , 0 Halley podera' 

ser vis to a olho nu, 0 o melhor momento pare observe-lo 0 um pouco an 

tes do nascer do Sol. He semana sente ele estera alto no ecu e muito 1 

brilhante, Mas sue nenor distancia da Torre sera no die 12 do abril,' 

quando ele brilhara do dado eoquerdo do Cruzeiro do J u l . 



Subestimados mnitas vezes nos cursos de Historia do Bra- 1 

sil, os m d i o s sao, frequentemente, vltimes de preconeeitos. 0 mes em 

que se coiaeoora o Dia Macional do fndio e uma boa oportunidade 0-ara 1 

uma aula do revisao de figura do indio, tal como ela e apresentada na 

televisao, nos filmes e em livros didaticos. Aqui a antropolo.ua Ngrma 

Abreu Telles, especialista neste assunto, vai ajudar voce a preparer 1 

esse aula. 

Quando ou era crianga, quoria saber como viviau os habi- 1 

tantes de nossa terra, antes dos Portugueses Chegarem. Mas na escola, 

a Historia do Brasil era ensinada a partir do dia descobriu.ento oomo' 

se um pais pudesse conegar com data marcada. Fiz faculdade de Histo

ria e coutinuei a quase so poder ostudar a Europa. Fui entao, para o 

curso de Antropologia e escrevi um livro sobre os preconeeitos contra 

os indies nos livros didaticos. 3o entao percebi que fizera ate ali 1 

tinha sido ten tar respondef as per juntas da mines ingancia. 

Os indios vivem na miseria? 

Ha alguns anos, um grande antropole :o demonstrou que to-' 

de.s as socicdadee ^erau neceosidades em sens membros. E que a nossa 1 

sociede.de cria necesside.de que poucao podo atender plenauente. Ja oo-

ciedades indigenes nao so atendem inteiramente as neceosidades que ge 

ram como ate vao alem: crista excedentes. Entao, por este angulo, nos 1 

e que vive^os numa socicdade de penuria. De qualquer forma, a indigsn 

cia e a mendicancia nao existem entre os Indios. 

Eles sao realmente pagaos? 

Antigamiente pensavamos assim: se somos auperiores, entao o 

nosso Deus e, tambem, superior aos dos Indios. Alguns livros didati-S 

cos cne--.au nesmo a apresontar a catequese cono um bom maior que do a-1 

mos aos Indios. No entente, na hora em que um indio se convencido de 

que tudo aquilo em que acreditar.de a ideia da superioridade do branco, 

Hoje, felizmente, os missionaries, comecam a deixar de lado a conver-

sao dos indios para dedicarem-se apenae a assistencia social. Afinal 1 

http://antropolo.ua
http://sociede.de
http://necesside.de
http://cne--.au
http://acreditar.de


a palavra pa ao so tea sontido so compree ...; i ̂ laclp so ^pjpagp 

Deus. Nem todos os indios tern um deus, mas tddos tern pelfc^meno^*; $3.^ 

guma explicaoao para o surgimonto do mundo• Os Juaranis, \por e x e m - • ^ 

plo, tern uma filosofia complicadissima que envoive nao um 

a "terra sem males" que eles procuravaw. Outro povo, o Tupi, as v e 

zes e nostrade como adorador de Tupa, o trovao, que seria um deus. 1 

Na verdade, os Tupis nee supunham encontrar deus na natureza. 

Sao alegres como se comenta? 

Apesar de todas as dificuldades que os indios enfretamj 

ainda e possivel pensar neles como em pessoas alegres, AS suae ne—1 

cessidades sao atendidas pela sociedade em que vivem, Assim, nao ' 

tern maiores mo tivos para a infelicidade. Apesar disto, como nos, 1 

eles bambem sen tern diumes, valorizam o status (que as agoes corajoe 

sas lhes dee, por exemplo) e tern atritos • Um motive real de inf eli

cidade para eles e ser solteiro• Quern e solteiro nao tern ueu os cu— 

nhados para ajudar a fazer a parte dos servigos que Ihe cabe dentro 

da divisao trabaluos, nem ten e. mulher, que faz a out-ra parte dos 

servigos, 2, por tan to, to m a - s c ainda mais pobre na comunidade. 

Agem sempre com agressividade? 

Para inicio do conversa, acho que fcemos de reconhecer ' 

que nos proprioo s o m a s muito agressivos, a tdda hora, no onibus, na 

rua. Quanto aos indios, ha um tipo de agreosi •. idade neles que m e pa 

rece justificada. 2 aquela provocada pela invasao das terras deles' 

pelos brancos, a parte is to e vcrdade que ha sociedades indigenes f 

em que as criancas maiores batem nas menores. Em outras, sao as cri 

angas que apanham das uenores, Porem, a impressao quo as v e z e s se 

tem de que oles estao se mataudo e se comendo nao e verdadeira. A-' 

lias, e canibalismo indlgena tem side mal conprcendido entre nos, ' 

O s indios, que comen gente nao fazeu isto por ostarem com f o m e . Ha 1 

entre eles a ideia quase religosa de que o canibalismo permite c o n s 

servar dentro do ..nupo deles a forga de uma pessoa que morreu. Como 

se, ao comerciu a carne de uma peosoa, pndesaem manter entre eles a 

energia dela, 

A crianga India tem educaeao? 

Muita gente viu rccentomente, na televisaom numa serie' 

de documentaries sobre o Xingu, a convivencia auorasa que os Indios 

tem con sues criancas. Numa cena, hemens tidna^sri uma dang a guerrefc 

ra, D e repente, u m menino resolve ficar cutucando o s pes dos guer- 1 

reires. Ninguem teve uma unica atitude do inpaciencia con ele. Pois 



f , 
beta, a educaeao autre os indios consists em ver e fazer. SE& LoV^auV « 

hera horario detcrminados. Em certa fai::a do idado, todas ak^oriaui-1 

gas do mesmo sexo comegam a fazer coisa. Diganos, os me ni hos\y5o., . * 

pescar. 2 ouvindo as histo ties dos mais volhos que os criancas 1 

aprendem os mitos. Entao, polo fato do a edueagao deles tor estas c 

eara6ter£stic as e que a questao da alfabetizagao dos indios so tor-

na eontrovertida. Quando co instalada uma escola numa aldeia, impoe 

-se uma divisao que nao existia antes. Paesa a haver um lu.;rr espee" 

cifico pera a eeucagao• Alem disto, levo-se as ' aldeia a convicgao, 

que e so nossa, de que aprender a ler 5 fundamental. Is to porque 1 

nao valorizamos, como eles, a tradigao da culture, oral. S pier: ! 

atra/es de alfabctiza^ao outres valores da nossa culture sao pesse-

dos e eles. Por outro lado, no entente, veuos nos Sste'os Unidos e 

no Canada que muitos foram para a universidade e, depois, pesser en' 

a user o conhecimen to adquirido eli em defesa dos grupos a que per* 

tenciai... 

Sao mais atresedos que nos? 

Ha livros di&aticos em que os autores afirmam: "0 indio 

esta na Idade da Pedra Pollda". E nos neturalmcnte, estamos na Ida4 

de A tonic a. Entao, sonos superiores. 0 uaior problems, destes livros 

e que ainda iifundem a teoria do evolucionismo social. Segundo tel 1 • 

teoria, t hunanidedo percorreu no longo de Historia uma escele es-{ 

cendente. Os indios estr.rian no primeiro degrau desta cscala. e o ho 

mem oCidental, euro p cum burguos, est aria no topo. Este, teoria e fal 

se. A historia da hum en idade de deocnvolveu e...i muitas diregoes. 0s f 

poves indigenes exists..; ha milenios e durante este tempo acumularam 

conhecimentos, aperfeicoarau ts'cnicas e se modificerem, como nos. 0 

conheciuenco -e,ueddouine.m diz recpeito a nedessided" do viverem bem. 

Eles conhecem as ostrelas, es estacoes climaticas, as erven, sebem 1 

eager, pla-itas? e col her. E, alem disto, torn danges, rites, mitos, ' 

pinturas corporals e magnificac artes plume.rias. 

verdade que sao preguigosos? 

Tenoo um conoeito de trabalho que e criedo pelo nosso 1 

mo do de pro dug ao economica. Como no celculo do valor dos nossos sa

laries e levado on cent a o numero de ho res que trebalhauos, aacredal 

tamos que tempo e dinheiro. Os indios trabalham epenas pare, satis fa 

zer as sues necessidided.es. Se criateu algum ins trumen to que reiize o 

tempo '7 as to no trrnelho, nao irao ap rove iter, come nos o f arismos, 1 

para acumular mais di nheires Na vide economic a das tribes is to nao 1 

http://necessidided.es


fori a centido. Eles apreveitarl'am as her as ganhas para fa 

que jal gas sea import an to. Viajariam, visitaria •• out res pe 

bom lembrar que os outopens do norte tamoem achaa os brasei 

dizem que por scrmes assim e que es tamos at r as ados cultural.!^ 

relaoao a eles. 0 que, e claro, nao e verdaee. 



1/ 

MtjoiCA: 0 crave brigou Com arrosa 

0 indio usava o arco 

A flecha e o taeape 

3eu ueus era iuipa 

•Que adorava to da manha 

Com a caca e co..; a pesca 

0 indio vivia deliz 

Andando de rio a rio 

Comendo sua faiz 

Foram eles os primeiros 

Habitantes do Brasil 

Viva o indio fauueiro 

No 1 9 de abril. 







lho: 

trando a importaneia do dia do Trabalho destaoando as principals pro-

fissees: 

DSSFILE DAg PriQFISdgES 

Organizacao: nomeia-se um comentarista (aluno) para nar- 1 

rar a importaneia de cad a prof issao, durante o desf ile 1 

feito pelas criancas. 

- Um grupo de 05 alunos recebe uma faixa em homenagem a 

cada pro iiss ao: 

1 ALUNO: Homenagem ao Medico. 

1 ALUNO: Homenagem ao Agricultor. 

1 ALUNO: Homenagem ao Professor. 

1 ALUNO: Homenagem ao Es bud ante. 

1 ALUNO: Homenagem ao Pad oiro. 



SESSSO DS E3TUD03 Ith UHIVE23IDA'DE 



Sabemos que a experiencia infantil de eontatos com os l i 

vros deve autocoder a idc.de escolar. Podemos dizer que a crianga de-

ve descobrir o prazor da leitura auito antes de aprender a ler. Tais' 

afirmagoes remetem a importaneia do ambiente familiar na formacao do 

habito de leitura, Mas, embora a atuacao dos pais seja fundamental, e 

para o professor que convergem ao maiores expectativas. *fal situagao 1 

configura-se, historicamente, a partir do momento em que a escola pas 

sa a ser responsavel pela alfabetizacao da infancia e assume sua for

macao educative posterior. Cebe, entao, ao professor iniciar a crian

ga nae> letras e incentivar-lhe ..pesto, visando a desenvoiver o habito 1 

da leitura. 5 ele quern vai indicar os livros aos alunos, oferecendo-lh 

lhes um rope r to rio de titulos em cueppossam se uovimeutar, oepundo ' 

suas preferencias o interesses. 

Portento, o pri^eiro passo para a formageo do habito de ' 

leitura na escola diz respeito a soleeao do material. Alguns Orite- 1 

rios deve.ii ser 1 evades en cont: e: 

1. Finelidede de leiture 

As atividades de loitura em sale de aula atenden a dois 1 

objetivos basicos: inferuacao e recreageo. No primeiro caso, o texto 1 

foniece dados eopecificos para um ead%po de estudo do curric^lo ou in-

formagoes .';enericas sobre fatos da atualidade. C professor Vai indi-' 

car, entao, livros, jornais, revistas e outros perio'icos sobre o es-

sunto em paute em deter-linado mo men to. 

A leiture recreative nao visa a ecuisieeo imediata de co-

neecimondios, mas ela e necessariataente pedago ice, uma ver. que passa" 

soup re so lei tor uma mensagem, mesmo que seja: "Nao he mensagem, o in 

portante e nos divertirnos". 0 mesmo outer afirma que "um livro pare 1 

a ;juvent ude, antes do tudo, e um livro que os jovens leen eom prazer". 

0 livro sera, ten to mais a^radavcl quanto mais o elu.no embrenharr-se no 

contou^o humano contido eo tento. 

Enquanto e leiture informative e alvo de todas es discipli 

nas, a leiture recreative, de livaros de ficg&o e poesie, diz rsspei-fc 

to especificemeute eo professor do Portu. 

http://idc.de
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f t % 
to especificaiaento so professor do Portugues. Portanto, e V ^ . e v e ^ r ' 1 

[| . . c ? > 

: atividade priopitaria no prourama do cs tudos do linguifem. S'&\fe\ V 

exercicio poSsioilitare ao aluno -uma forma habitual de lazVr, ao mes-*« 

mo tempo em que agugara sou espirito de analise o critic a da ajft^juto? 

ra como expressSo cultural. 
2. Qualidade do material 

A qualidade do raatiral e fatof decisivo para a eficacia ' 

do trabalho com aliteratura infam to-juvenil na escola. Impoe-se, en-' 

tao, o problema da adequaoao dos textss no publico. Bscrita por um 1 

adulto para um lei tor crianga ou jo vein, tal literature, aproseta na ge 

neses de seu processo comunicacional a relagao assimetrica entre os ' 

elementos. A adaptacao doe componentes do texto a realidade do leitor 

e uma forma de atenuar a assimetria. A qualidade das obras deve ser ' 

pensada, portanto, a partir dos diversos nivels de adaptagao: 

2.1. Assuiito 

0 livro des tinado e. criancas e 'jovens pode ap res en tar os' 

mais variados temas e assuubos, desde que adap&a&os a compreensao do 

1 . i to r e significativos ao seu universe. S i^portsnte, sobretudo que* 

o texto, ao mesmo tempo em que funcione como um intrumento de integra 

gao do sujeito ao meio, atraves da aceitagao dos pedroes sociais, con 

duza—o refletir sobre a realidade, posiciouaxido—so criticamente dian 

te da mesma. Para isso, e necessario que a figure do heroi, a qual o 

lei Lor se identificara, profete a, imagem de uma crianga empreendedora, 

que age e instiga as demais personagens a egeo. Sua tra.letoria a leva 

ra ao smiedurecimento, a descoborta de valores e nao a simples aceita

gao da norma adult a. 

2.2. Estrutura da historia 

A literature, inf an til d eve repetir o modelo do con to de ' 

fad a s tra'icional, one a experienCia de:onstrou ser o de maior sue es

so junto aos lei tores. A historia abrc-sscorn uma oituagao de carencia 

ou conflito, a. qual sobrsvea uma a.ĝ .o saneadora. Para receiver o pro-

blema, o heroi vive uma serie de peripecias, contends com a ajuda por 

inimi .os e smtuagooo adversare. £ import ante, contudo, que o final 00-3 

ja feliz: o heroi deve tfcer sue esso em sua empress, eliminar os ante,-' 

ionistas o atingir o alvo pretendi o. Sssa e exateuac^.te a mensagem da 

literature infantil: "que e lute centre es dificuldades graves na v i 

de e inevitavel, e parte intrinseca da cxisfencia humana - mas que • 

se a o esso a nao se intimida mas se def route de mo do fir..:c con es epree 



so es inesperadas e muitas vezes in just as ola dtainara todcfeos o, 

culos e, no dim, 'emor ;ira ritorio'sa. l~ 

v 

2.3 Estilo x 

0 desempenho linguistico do escritor deve estar de^aoorio 

com as capacidc. des cognitivas inf ant is, para cue a comuni cacao entre 1 

ambos realment e so e£etue. 5 import ante, entao, que o autor esteje a-

tento as possibilida"es do linguajar da crianga, que vao funcionar co 

mo modelo para a literature, a ela indie ad. a. Uma pesquisa de Bernhard 1 

Engelen constatou o ee uinte, qi ante a fala infantil: 

As oet.rutaras sintaticas utilizadas pela crianga s&fcj* **• 
mo se sad)., relativaaente simples c podem J$v>'^ estfti**** ' 

- Prases reiativamente curt as. 

- Slos frasais re 1 ativament e curtos. 

- Poucao frases snbordinadas, geralmente le priiaeiros grau. 

- Utilizagao minima da voz passive. 

- Utilizagao muito pequena de etributes mais complexes, 

- Utilizagao muito pequona de nininelizegoes mais comple

xes (...) 

- Utilizagao minima do Siscurso indireto. 

- Falta cusee total de compos tos nominais mais complexes. 

Da mesne forma, o vocebulario utilize"o dene ser edequada 

ao lei tor, coloquiel, expressive. Isso nao signifies uma infant!lina

ge© da/l.inguagem. Pois, s e a impostcao "e fele adult a express a sobera-

nie de nosso mundo sobre a crianga, a insistencia na. rep re dug ao enfa-

tice do discurso infan til (como o uso exageredo do "iminutivo e da o-

nomatopeia) e menosprezo eo lei tor, desvaio r i zag ao de sue capacidc.de1 

de recepgao de mengagem. 

0 escritor deve, pois, utilizer as estrutures colequieis 1 

e introduzir oxpressoes mais complexes e eoeebulariosnovo, que se ex-

plieite no prop rio texto, empliand.o, assim, o universe linguistico jo 

veu loiter. 

2.4. Forma 

As histories dos tirades a infancia e a, juventude devem ' 

constituir-se em nerracoos lineares e dinamicas-. A lineer.tiua.de do tex 

to diz ropeito seu fluir temporal - inicio, meio e *fira - sen introdu-

gao de flash-backs ou. longas d escri goes, concei too moreis e explica.-1 

goes ou justitficetives do autor. Teis recursoe retardam a egeo e tor-

http://capacidc.de1
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nam a narrativa mais compiexas, me nos aeessivel aos pecuengfa^leito 

Uma pesaui a re bre os int crosses le lei ra do(J&S ^rk v.c^ 
V e, \ v -

const a ton o exitos da aver tare, entre criancas e 30 v ens e s^a tehdencia^. 

de i'~ entif iceeao C0:;i o heroi. 3scos espectoe aponti pern a^§^p?vi ~, 

d ad e de dina&Sasmo do texts, em termos de ingredient es de aeao e per- 1 

fil de porsonagem* 
2.5. Aspectos externos 

Os aspectos do livro infer.til sao dadso relevant es para a 

reeepcao do mesmo. Devcmos lever em corifca: 

- Capa- 0 fetor determinant© na esco1he do livro pele 1 

crience. Lo. ;o, ele deve sen supestivs o alraente. impor 

tantefl einda que a cape seja resistente para nao se dani— 

ficer feci1mente com o menus©io. 

- Tipo do letra- es tipos graficos deven ser bem legiveis 

e tento maiores quarto me no res f o rem esllei tores. 

- Espessura. dos livros- a meioria dos alunos ent r evistados 

pele pesquisa ref erida .anterior ucnte demonstrou preferen-

cia por livros finoo, o que nos leva a proper que os tex

to s infantis nao sedan por denels externos, sobre - tudo• 

%queles destinados a feixa etarda mais baixa. 

- Ilustracao: o interesse maior dos leitores mirins vol 

ta-se para os textos acompnhados de muitas ilustracoes co 

lor id. as. E aeonselhavel que o numer© de gravuras seja ma

ior hagueles livros destinados as criancas menores. 

Inlus tre.eoes colo rides ou em pre to c branco d even ser, so 

bretudo, sugestivas. Em um bom livro infantil encontramos gravuras ri 

cas on ingredientes interpretstivos> que completam e enriquecera 0 ten 

to esCrite, nao funcionaudo apenasccomo redundancia do mesmo. 



M tJ S I C A 

A JANSLINHA 

A janellnha fedhada 

Quando esta chovendo 

A rjanelinha abre 

3e o sol esta aparecendo 

Pra ca, pra la 

Pra ca, pra la, pra ca, 



YM Ql B I T U : 

Vem ca Bitui (bis) 

Vem ca meu bem, vem ca. 

Nao vou lal (bis) 

Tenho me do de apanhar. 



SAPO CURURU 

Sapo cururu, na beira do rio 

Quando o sapo canta oh maninha 

2 porque ten frio 

A nulher do sapo 

Deve estar la dentro 

Fazendo rendinha da naninha 

Pra seu casameiito. 

, 0 



Possihilitar a cada membro do grupo adquirir confianga k 

em si mesmo, alem de criar confianga entre os proprios ' 

membros do grupo. 

PREPARACRO; 

Alunos andando livremente na propria sala de aula. 

1. Dado um sinal, os alunos agrupam-se de tres em tres. 

2. Dos tres alunos que foram cada grupo. um sera o pen— 

• dufco, is to e, aquele que fica no meio. Os outros d ' 

do is deverao empurra-lo pelo ombro, de um lado para o 

outro. 

3. 0 aluno que desempenha o papel de pendulo devera fi-

car com o corpo retoccomo um fio de pramo, nao poden 

do curvar o tronco. 

4. Os outros dois, que irao empurrar o pendulo, devem 1 

manter uma perna para frente com o "joelho dobrado e a 

outro, para tras esticada. 



SESSlO D3 SS!TuT>0 C<M PR0FSSS0R13 
(ESCOLA) 



S3TUDO DS TEXTO (3essao de es tudo) 

A3 SUN TO; A lei diz que a escola existe para todcs : 

A lei assegura que a escola deve ser democratiCa, isto e, 

ela deve estar aberta a tdos, 

Isso nem sempre foi assim. Durante muito tempo a escola * 

esteve reservada a uma pequena minoria, os filhos do pessoal que tinha 

posses, sos filhos dos doutores que estudavam para se tornar, eles tarn 

bem, doutores. A grande maioria dos fileos de operarios e agriculto-' 

res nao tinham pratica.ne nte qualquer oportunidade de estudar e ficava 

co ndenada ao analfabe ti smo. 

Ho$e em dia, pelo menos no papel, a lei diz claramente qfe 

que o ensino de primeiro grau sera obrigatorio dos 7 aos 14 anos. 

A grande esperanea de todos os que lutaram pela escola $ 

obrigatoria a gratuita e que com um ponto de partida igual para todos 

e com o mesmo percurso percorrido por todos - esses oito anos de ensi 

no basico - ricos e pobres, uente da cidade e do campo, meninos e ine-

ninas teriom agora oportunidades iguaia de sueesso. 0 sucesso nos es-

tudos passaria a depender exclusivamente da inteligencia, esforgo e 

perserveranga de cada um. S outras palavras, o degrau a que cada alu« 

no chegaria na oscada da escola nao dependeria de prevelegio ou de di, 

nehiro de sua familia mas de sous talentos e meritos. 

A escola seria reaimente denocratica porque estaria aber-

ta a todos nela permaneceriam peloo memos S anos. 

P031C10NAMENTO ERENTE 0 TEXTO 

Na verdade a lei e bem organizeda, mas seusfuncionamento' 

e bem diferente. Sabernes que nem tones tem acesso a escola, principal 

mente a classe baixa, pois a maioria das escDlas estabelecem um limite 

"x" para, o numero de tfagas, alem de exigir que a crianga este ja na 1 

faixa etaria de 7 aos 14 anos. E ps que nao se eng.uadram nessa faixa' 

etaria? Onde eotudam? Nesse sentido a escola seria reaimente democra-

tica? 

A resposte imediata seria nao, pois se a escola. 5 um di-<3b 

reito de to do eidadao brasileiro porque es tabelecer-se n o m a s ou san-

goes que veem provar exatamente o co trario? 
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Os pais estao rauito preocupados porque nem todos os filhos 1' 

conse ;.uem ter vaga na escola, e, mesmo • os que conseguem, logo de cara 

comegara a ter result ados rauito ruins. 3 a© reprovados, tern que ropetir 

o ano e corre o resco de sair da escola sen ter aprendido nada. 2 os 

pais sahera nuito hem que esse fracasso escolar, vai pesar muito no fu 

turo ± s filhos porque, sen diplomas e qual if icagoes quern c que pode 1 

arranjar um bom emprc o. 

Para a maioria loo pais e maos os responsaveis pelos maus re 

suitados abtidos por seus filhos sao ao propria© criancas ou entaa os 

professores. Eles acham que as criancas nao tiram boas notas porque 1 

sao pro uiigosos, pouoo es tudiosos e distraidos. Ou entao acham que a 

culpa e da professora que nao obriga a crianga a estudar. Eles acham' 

que os professores fait am muito, nao ajudara como deviam, nao se inte-

ressam realmente pelas criangas. 

Os pais tambem se sentem, eles proprios meio culpados por-' 

que na© sao capazes de ajudar os filhos como ©stariam nos deveres de 

casa e na preparagao dos exames. Eles cneuam exautos do trabalho, a.in 

da tem que se ocupar dos filhos menoree, muitas vezes, nao dominam os 

conhecimeutos e as materials que a escola exige. 

Ela la ensinar o menino a fazer a ligao e ele falava: 

- Ah! raae, pode deixar, a sendora nao S O J C , esse 3[ui uao e 

igual o que a senhora estudou naAI 

POSICIQjyyHEHTO gRENTE 0 TEXTO 

Ainda hoje o Brasil nao oferece escola para todos, e muitos 1 

que estao frequentai.de a escola nao se interessam nuito pelo es tudo,' 

as causes sao clara e justa, pois a crianga mal alimentadas nao tem 

condigees de assimilar os conhecimeutos transmit!dos ou mesmo partici^ 

par ativamente das atividades escolares. Por outro lado o professor & 

alega ser mal-remunerada, alem de se sobrecarregar de tarefas para ga 

nhar um pouco mais. E afinal de que e a cul^a? Pela reprovagao e eva-

sao do aluna.alo? Seria dos pais, dos proprios alunos ou do sistema? 

http://frequentai.de


. CIaudins Cescon 
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A LEITURA HA ESCOLA 

0 emprego So livro na escola renonta aos 

ta. Suporte do aprendizado das prineiras letrns, o livro passou por 

divers as fases, ao longo da historia da educaeao no Brasil. Camoes 1 

as Seletas, as apostilas, o livro unieo, o didatico, o paradidatico, 

todos estos sao facets: de un mesmo livro - aquels a quern delegou a 

imcumbencia de acompanhar o estu&ante durante o transcurso das ati

vidades discentes, servindo como deposito de informacoes e exerci-' 

cios seu negar sous carater utilitario que, se o degradou (e mesmo' 

Canoes foi vitima deste aviltamonto), nao impediu sua expanses ores 

conte. Por isso, t r a ns c endeu o ambito da sale de aula e converteu-se 

numa vigorosa fonte de renda para autores, editores e livretros, em 

bora nem sempre na IP sma proporceo. 

Sendo imediatista, e por is to mesmo deseartavel, este 1 

livro, paradoxelmente, so se justifies, pel as promessas que contem. 1 

Pois o tipo de ensinamento que propicia - de regras Unguisticas ou 

informacoes a respeito da historia literarie. - aponas adq m r o sei-nci 

do no future, quando o estudante ventualnentopprecisar dele, no exa 

me vestibular, em um concurso ou na redaeao de um oficio ou requerpt 

men to. Assim, co ns um i nd o-s e rapid, amente e fazeobc girar os capitals 

da indue trie livreira naci oral, o livro "idatico - modolo privile- 1 

giado das outras especies ditadas - explica-so tao-samente pelo que 

antecipa, fenomeno no qual esta ineluido o sucesso de que a ainda, 1 

o avalista, 

3ao estes fonts res que converted o livro didatico no ave 

so da lei tura de que se falava antes. E, constituindo-se, certa ma-

neira, no arquetipo do livro em sale, de aula, acaba por exercer um T 

efeito que embacia a imagem que a pratica da leiture. almeja ale an-* 

gar. Pois esta se caracteriza por uma experiencia do presente, com 1 

a qual se compornete o lei tor, ja que este contribui com seu mando' 

intimo no proces ;o de decifracao da obra. 0 livro didatico exclui a 

interpretaeao e, con is to, exila o lei tor. Propond.o-se como auto-su 

ficiente, simboliza uma autoride.de en tudo contraria a natureza da 

obra de Ticeao que, mes.^o na sua autonomia, nao sobrevive sem o dia 

logo que mantorn com seu sestinatario. E, enfin, o autoritarismo se 1 

apresenta de mo do mais cabal, quando o livro didatico so faz poarta-

d.o£ dc norm as U n g u i s ! teas, delegada da ideologic :"o padrao culto e 

http://autoride.de


express ao de Classes e s stores que ex orcein a do ihagao Ifjc 

litica. Ou quando a ihterpretagao se imobilize em resposwa fechac 

de escolha simples, promovidas por fichas de lei tura, senchs^ 

tado destas a analagao da experiencia pessoal e igualitaria com o 1 

texto. 

Coiisoq eentenente, a proposta de que a lei tura seja rein 

troduzida na sala de aula significa o res ;ate de sua fungi© primor

dial, buscando sobre tudo a rccuperagao do contra, to do aluno com a 

obra de ficgao. Pois e des te intercanbio,. respeitando-se o convivio 

indivi1!! alizado que se estabelece entre o texto e o leitor, que 1 

emerge a possibilidade de um conhecimento do real, ampliando os li-

mites -. ate fisicos, ja que a escola se control como um espego a 1 

parte - a que o ensino so submete. 

Con efeito, e o recurso a literature q xe pode desencade 

ar co:. eficiencia um novo pec to entre es criancas ou jovens e texto 

assim cono entre o aluno e o professor. Pois, no primeiro ceoo, tre 

ta-se de estimular uma vivencia singular com a obra, visando ao en-

riquecimeuto pessoal do leitor, sem finalidadoe prccipuas ou cobran 

gas ulteriores. Ja que e leiture e necessarieuien te uma descoberte 1 

de mundo, proceeids segundo e ineginegao e e experiencia individual, 

cupre deixar tao someate que este processo se Viabiliza na sua ple

nitude. Alem disto, sends toda e interpretags© cm principio velide, 

porque orinnda de revelegeo do universo reprosentedo na obra, ele 

impede e fixacao de uma verdr.de anterior e acaba, o que ratifice e 

expreosaa do aluno e desautoriza e certeza do professor. Com is to, 1 

desaperece a hicrarquia rigida sobre e qual se epoie o sistema edu

cat ivo, o que repereuteem uma nova eliange, mais democratica, entee 

o professor e o estudante. E com conoequencias relevantes, ja. que o 

aluno se torna co-participantes e o professor nones sobrecarrcgado' 

e mais flexivel para o dials. :o. 

Surgindo no horizonte de pre fundes trensformegoes so- ' 

cieis e cultureis, a leiture eocoler c o ensino mo dor no desenlrolve-

rem-ss p ar al e 1 am e n t c, entrecruzando sous rocpeCtivos ceninhos. Nes-

te processo, envolvereu-so com una ideologic do saber que resultou* 

no seu conpromentinento com os ideeis que benevidiavam e clesse que 

bus cave o podcr e sua© f e m e s de do.nina.geo. Por em, decorrencia de 

s.-.a nature za, a leiture aponta e uma. mo del idade de experimentagao * 

do tempo e do espego cireundent© que transcend© sue fungi© escolar. 

S reetrin :,ir—se a este. node sidnifice.r mesmo sua es ter ili zageo. Des 

te maneira, ca.be recuperer seu pap el primordial, o que determine 

http://verdr.de
http://do.nina.geo
http://ca.be


uma rejei$ao ie f i ura caricstural do livro que circula nl|h&Jj$8& 

na Gala de aula. 3e e a literature de ficgao, rr sua ,1c, 1%. la$e£^ 

que deflagra a experiencia raais ample da lei tura, sua precVtnga no f 

anbito do ensino provoca transfdrraagoes radicals que, por is^^f^< 

mo, Ihe sao imprescind£veis. Alem disto, ela e a condigao de o enci 

no tornar-so mais satisfatorio para seu principal interessado - a ' 

crianga ou o jo/em, isto e,o aluno de nodo geral. Enfin, sia revela 

a possibilidade de rupture con os logos ideologicos que converter! a 

excola o sala de espera da an renagem burguesa. Nasciia aas entra-

nhas desta, a escola alcangar sens justo. sentido, no memento cm ' 

que re to m a a sua fungao original; e se esta e a de ensinar a ler, 1 

que o faga do maneira integral, para efetivar a rcvclugao duradoura 

no bo jo da qual foi gerada. 



C 0 N V I I E 

A Escola Estadual de 12 Grau Dezembargador Bui:to de Idle

nesses ton a horra de convidar as nr.es para se fazereci present.es a1 

una reuniao, assim c o o participar das conenoracocs alusivas ao dia 

las macs, a realizar-se-a no dia 09 de Maio de 1986 as 15.00hs. 

A irouniao tem cone ohjetivo discutir a vida do aluno 4 

na escola que acontecera em uma das salas de aula da referida esco

la, Contanos com suas presences. 

Agradeceu, 

ui regno, 

Professores, 

Alunos e 

Estagiarias em Supervises 

Escolar 

Cajazeir as, 02 Maio do 1986. 

Cos.: Atividade planejada e nao-realizada, em decorrencia da parali 

zagso das aulas. 

http://nr.es
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Por ocasiao do nosso eStagio supervisionado em Supervisao 

Escolar na Escola Estadual de 12 Grau Desembargador Bo to de Meneses 1 

nesta eidade de Cajazeiras, viemos coroprovar em observagoes feitas » 

que a escola e por demais carente no tocante ao material relative a 1 

saude e por isto es tamos pedindo sua co labo regie pare o rgan^^if<S^^ o 

CANTINHO Dl 3AtfD2. 

Esperamos con tar com sua ajuda com alg^jlfr testes produtos: 

MATERIAL NECESSARY: 

A L G O D A O 

E S P A R A D R A P O 

G A 3 E 

M E R T H I O L A T E 

A L C O O L 

B A N D - A I D 

0 0 T 0 N E T E 3 

C . 0 K P R I M I D 0 3 A 1 I A L G 2 S I C C 3 E OUTROS 

E L I X I R PSREG0RICO 

C 0 L S 3 T A 3 E 

P O M A D A P A R A P A N G A D A 3 

SAtfDS S SDUCACAO FAT0RE3 INDISPSNSAVEIS A VIDA. 

A 3 E 3 T A G I A R I A 3 : 

Obs.: Atividade prevista e nao realizada, em decorrencia da paraliza-

gao das aulas. 



A K E X O S 

I I 
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I D E N T I F I C A £ A O 

UNIVERSIDADE FEDERAL D A PARAI3A 

C E N T R G DJ: FORMAySO D^i PR0EE330RES 

DEPARTAMENTO D E EDUCAgXO E LETRA3 

CAMPUS V - CAJAZSIRAS - P3 

CURSO: Licenciatura Plena em Pedagogia 

HA3ILITAQA0: Supervisao Escolar 

INSTITUigXO DO E S T A G I O : Escola Estadual de 12 Grau Desombagador 

Bo tto de Menes es. 

SNDERSyO: Rua Higino Tavares S/N - Ca;iazeiras-pb 

ADMINI3 TRAD OR ESCOLAR: Maria Bandeira de Melo Barbosa 

COORDSNADORA DO ESTAGIO: Maria Elizabeth Gualberto Duarto 

E S T A G I A R I A : 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CSN'TRO DE F O R K A Q X G DE PR0FE330RE3 

DEPARTAMENTO DE EDUCAylO S LEPRAS 

CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB. 

OFICIO N2 01/86 Cajazeiras, 14 de Maio de 1936. 

DAS: Estagiarias era Supervisee Esceler - Peda e ;ia 

PARA: Presidente de Camera Municipal de Cajazeiras. 

S r a Presideste, 

Sos, este .i arias em Supervisao Eg co 1 ar-P e d ago gi a, enten-

demoo a justeza do movimento de paralizacao dos professores de rede 

estadual de ensino e esta es prestando nosso apoio de solideriedede 

a clause. 

Deste. feite, es tamos organi zando um debate sobre o DIREI 

TO DE GREVE no dia 14 do Maio, es 15:00, e solicitamos que V . 3 a . , • 

nos concede a Camera Municipal de Cajazeiras a fim de que o even to 1 

pose a, ser realizado. 

Aproveitamos a oportunida'e pare reiterermos votos de T 

elevade estime e consideracao. 

p/Este.giarias em Supervisee Escolar 



IMPISMSHTAglO DO PLAKO DE A?IO - 1986,1 
T-f* • >"A • . 

\ f o O y E T I V O S OPSRACIONALIZAglO 

_ ______—__t 

CSONOGRAMA 

MAIO JUNHO 

T-f* • >"A • . 

\ f o O y E T I V O S OPSRACIONALIZAglO 

29 4* is 38 

-Apoiar o movimento grevista dos profes 
ssores atraves da diversas atividades 
na sub-sede da AMPEP. 

-Discursao eom professores na AMPEP, a 
fim de encontrar meios para fortaleci 
mento da greve. 

•_ — 
c J -

4* 

\-Debater temas ligados diretamente a 

v^j^eve • 

-Asserableia geral com professores e an 
toriatades, abordaado temas relaciona-
ios a greve. 

•_ — 
c J -

4* 

-Mobilizar o corpo docente a aderir ao 
movimento• 

-Acompanhamento mas escola®, com obje-
tivo de conscientizar os professores 
nao grevistas na importaneia e;t lutar 
pelos direitos dessa eategoria. 

•_ — 
c J -

4* 

-Informer a. popalagao e acomunidade em 
geral e verdadeiro sentid© do movimen 
to grevista. 

-Divul^agao de cartas aberta a comumida 
de atraves dos meios de comumieagao, 1 

com a finalidade de esciarecer as cau
ses da greve. 

•_ — 
c J -

4* 

-Am&ariar fundos para a manutemgao do 
comando ^eral de greve. 

L3GENDA: 
X=Atividade realizada e nao planejada. 

-Realizacao de sorteieef festas damgam 
tes para adquirir fundos para menuten 
gao do comando geral da greve. 

•_ — 
c J -

4* 

file:///-Debater


TEXTO 

VAM03 DEBATER JUN303? "O DIREITO DE GREYS: 0 que e direito e o que' 

nao e". 

Durante o Re. ;ime Kilitar, os trabalhadores foram obriga 

dos a nao user en do sens direitos de rcivindicaro.i, principalmente 1 

atraves de greve. 0 ano de 1979 edriu novos runos a cham&da A^grtu* 

ra Politico, c net aril .icos do ABC paulista f azend^NiJe_a__cer ' 

una nova historia. v'̂  .V̂ **̂  

Novamente passou-se a utilizer a como instrumento 

de lata da classe trabalhadora. 

- 0 ^US 2 MESMO UMA GREVE? 

2 uma paralizaeao pacifies, de trabalhadores para pres-* 

sionar o empregaGbvc a melhorar ou man ter co u'lieoes de trabalho c se 

lario. 

A lei 4.330 do 12 de Junho de 1964, regula o direito de 

greve na forma do art! o 150 na Constituieao Federal. 

- E QUANDO UMA GREVE PODS SER LEGAL OU ILEGAL? VeJames o que diz a 

le i . 

So tem "iroito a fazer greve oe assalariados - os auto-

nomos esta form da danga. A grove so pode na.seor da decisao de uma' 

asse.dblieia organize- a per uma entidado sindieel (Sinoiceto, Federa 

gao ou Conf edera %ao), nao poder ser poll tice ou de solidariede.de e 

deve obd.ocer e una serie de prezos e proccdimentos burocraticos - 1 

como aviso previo a patrocs e autcriaades - para que seja considers, 

da legal. 

Ele c I LEGAL qn.endo nao cum pre os prazos ectebelecidos 

ne lei; se for feita per servidorcs publicos ou por trabalhadores 1 

de atividades cousideradas essoncieis; (servigos de ague, energie,' 

luz, gas, esgostos, c o.runic ago es, transportes, ccr^as on doscargac J 

ser/iges funerarios, hospitals, meterni;1 ad es, vendee de generos all. 

menticies de priueiras necessidades, farmacies c drograrias, hoteis 

e industries besices ou essenciais a defese necional), conforme o 1 

capltulo III, artiuo 12 deste lei. Tambem se sue reivindicacao hou-

ver sido considered a. ile el pela Justiga do Trabalho hamenos de um 

ano; so so is ,ptovps mao forcm estri tamente ligados a sa.larios c 1 

condigoeo de trebalro; e, per fim se pretender elterer elgume horma 

http://na.se
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basic a da justiga do trabalho, Em todos ess so cases a o£st& ear a o 

grevistas varia de simples advertencla a demissao porIJusDA,*Causae, 

3e cumprir todas as coneioocs de le_,alidade, a greve e \S?o b^i'da ps 

lo Estado. A lei gar ante cue os u-cristas convegam seus a p m r ^ n b ^ ^ 

ros a aderiram ao movimento, sen v'ioleueia. rod em collier do naTTTo s , 

fazer propaganda da grove em cartazes e faixas desde que nao sejam' 

ofensiva a empresa ou ao .5overno • oendio le ;al, gar ante pagamento de 

oalarios dias de greve e a conta era dessee dias como tempo de servi 

§o. 0 patrao dice, proibico de contratar substitutes aos grevistas, 1 

E todes que participareu prcificamentc do movimento nao podem ser 

despedidos. 

Compan: .eii-os, mais uma vez flea claro para nos que' os 1 

trabalhadores precis am se unir para reivindicar sous direitos e uma 

das formas encortrades e a grove. Mao devemos temc-lal 

PRECI3AMGJ ZmH2C2R MGL0OR N0S303 B I R E I f 0 3 ? 0 M O M E H T O 1 

AGORA...VAmOG D I S C U T I R 2 T I R A R HOG G A G D O V I D A S J ' J 

Texto read, apt a--o pela. r ovist a IIOVA, nargo/86, n2 150 e 

CLT - 1981). 

Preparado pela Gomissao do Redaeao de Estagiaria.e em ou 

pervisae Escolar - do Campus1 V - Cajazeiras. 

Cajazeiras, 12 de Flaio de 19S6. 



HnVK S SDUCACAUD P O L . T I C A 

...Os Sducadores e Pedagogos mocteriios outre eles P a u i b ^ ' 

Freire, superam essa cont radices mostrando que ninguem educa ninguem *• 

mas que todos nos educadores juntos. Sducadores e Sducandos, Sduean- 1 

dos e Sducadores* 5 p r b v av e 1mente essa educaeao co1etiva/neoessaria-• 
mente politiea que um movimento frevista deseneaobia, que educa para a 

"virtude politiea", muito do que a escola. De fato, para o trabalha-* 

dor, a greve e o seusprocesso de educac-ao enquanto classe. Sob o poa-

to de vista de educaeao nenhuma grove free ess a. To da ;,rcve serve para 

revels.r essa "qual idado-bas e ", do que nos fain Steinbeck. 

A capaeidade de ser, apesar da brutalidade e da oprcssao, 

revela-se cm cada ato de um movimento grevista. A greve e uma escola, 

ou seja, a escola da classe trabalhadora. Sob o anuulo politico tem 1 

igualmente as groves sempre um soldo positivo: revelan a capacidade 1 

de unc e a incapacidade de outros na conducae politico. Hovos lideres 

se forma.:; na luta. Por isso, o a tor din en to ou nao as reiviiidicacoos 1 

salaries nao pode ser considerado como unico indicador do sucesso de 

uma greve. 

Alem disso, do ponto de vista da educaeao politiea e:eis-' 

tem outros ganhadores, que nao sao os nrevistae. Veja-ae como a edue|t 

gao politics do trabalhador c de quae toe com eles se s o l i a r i z a m , de-

seuvolvimento campanha de fundos para permitir a continuidade do movi. 

mente, ganha forna na relegco ostabelecida ao passer do crsa em cese. 

0 fundo de .rove pare ambos - para •-• quels que pede c aquele que pode 1 

e quale que da ou nove - como instrumento de aprendizagem coleltiva * 

dos pro :1 ernes. Pergunte-sc e erplicagoos sao dedes. 

Sstabeleee-se una relagao capaz de quebrar o individualis 

mo que o mo do de produgao capi telis te criou o impoc, 0 que permite an* 

see propria roproduseo• A recuse em contribuir e tanbem um a.to educa

tions pare am bos. lino lie a na dec! sao do a to pedagogico, da. parte deque 

le quo se recuse, sedan quale foreu os motives. Educar-sc e tomar poe 

Slab, ser partiderio. A educaeao a obra do partido. Por iseo, uma gro 

ve educe mui to mais do que oe proprios grevistas. Ss tes fornecora ape-

nans a ocasiao pare nuito de educarem. Terdie-sc, por isso, certeza de 

que tode greve e sempre um evengo, "e uma prove, de que um passo este' 

sendo dedo". 



\ 

Quanto ao trabalhador, este so educa tomando/fcoesc/iifibia » 

I - VJ5 , * ° 
de sua situacao, do seus direitos. Luta por eles. Ao satb| d^^Mimlha 

^ * \ • "* • 
cao a qual e submetido diariamente, conscientiza-se de ne\essadade ^ 

da.possibilids.de de ultrapassar os seus U n i t e s atuais, noretell'̂ 'iGfrgaa 

dor, e produtor de cultura. Descobre a sua capacidade de ser, nao por 

que alguem (os "men to res" das groves, no discurso do poder) lhe este«4 

insuflando no ouvido, mas porque, diante da humilhaeao, decide ser. A 

escola, quanto nao lhe foi n eg ad a, nao lhe ensinou a ser. Liu it as vezes 

humilhou—o ainda mais, incutindo-lhe a inferioridade e a incapacidade 

de ser. Ela nao despertou hele - muito pelo contrario - a "Virtude po 

litica n. Ensiiiou-lhe talvez um oficio - porque era a escola do patrao 

- mas nao lhe* ensinou a fazer cultura, a fazer historia. Com a greve 1 

ele se ser.te con a historia na mao..." 

Referencia Bibliografica: 

GADOTTI, Moacir. Educaeao c Compromis 
s£P-» 3ao Paulo, Papirus, 1985. 

3EM PI30 lilO PI30 MA ESCOLAl i 1 (AMPEP) 

Cajazeiras, 16 de naio de 1986. 

http://da.possibilids.de


Todos os servidores do Est ado estao pagando de O.d a 10$ • 

de seus salaries ao IPZP e assistencia rnediea e uma oalamidade e na 

maioria das ciea.ee nao exists. 

«*UERELG3 3Ao.DE DECEuTE 

As eseolas estao abandonedas e nem papel existe oar a os 1 

brabalhos de clesse. 

•dJEHEiiOj C U M D I G S E G P A R A TRABAIIIAR 

Sobre a qualidade do ensino nao se pouej 

concurso e os contra to s sao ieitos so por political 

emergenciado, agora e o eouveniado e pro jeto mutireo 

QUSREKOd COilCUROe PUBLICO 

0 salarin doe professores da Paraiba e 

rio do Brasil e o aumento que o goverrio 33AGA ofer< 

QUEREili03 MELHOREJ SALARIO 

POR TUDO 13TO, SSTAHOG 314 (J*:3VE 

A PARTIR DO Din 7 (QoARIA-P^IRa) 

falar se nao ha 

em. Ontem foi o 

o mais baixo sal a 

ceu e de 34$. 

http://ciea.ee
http://3Ao.DE


A M P E P 

bOLETIk I g Q H M A n Y O 

COIEGAS. NOSSA C ^ T S CONTINUA FIRriE E C0S3A. 

Em to do 'o estado a revolt a egeral. 3e nos ja nao aceitava 

nos os 34$, agora imaginem se iriamos aceitar os 10,54$ oferecido na 

ultima mensagem. Alem disss o Ex-Governador nao deu nenhuma resposta' 

as outras reivindieagoes (concurso Publico, atendimento do IPEP no in 

terior regularizacao dos Conveniados e dos Funcionarios do mutirao es, 

colar, Estatuto do Magisterio E T C . ) . 

Esta e uma greve na qual nos temos que acreditar nas nos-

sas propria© for9as, na nossa unidade e capacidr.de dc ganhar o apoio 1 

da comunidade. 

0 COnAnDO SERAI DE GRE7S analisou o movimento na ultima e 

deliberou sobre algumas atividades cujo CALEuiGARIO e o seguinte: 

2 a Feira - Visita A A33EH3LSIA LECISLATITA para solicitar 

aos deputedos a rejeigao da mensagem* 

3 a Feira - D I A EGTADUAL DE ARRECADA<jj0. Todos os grevis- 1 

tas deverao ajudar a comissao de finances para arrecadar dihheiro pa

ra o movimento. 

- Assonbleias Re ulor.ais bo interior (0 horario, dice a * 

criterio ie cada regional) e logo apos visita as Camaras de Vereado-* 

res para solicitar apoio ao nosso movimento. 
a * 

4 Feira - A toe publieos;, nao cidades do interior ou ati

vidades public as. Em Joao Pessoa visita.- ao Centre Adminietrativo (na 

parte da nmha) para arrecadar finangas nf Gila do pa ramento e divul- 1 

gar a ...obilizagao do mesmo dia. 

- Na pare, da tarda haver a a A S S E M B L S I A RS'GIONALDDE JOXO 1 

P E S S O A as 14:OOhs, na. AHPSP e depoie id a ate o Palacio da Redeneao pa 

ra uma. audiencia. con o Cove m o , e nest e mesmo mo men to da audiencia ha 

vera atividades cui turais em frente ao Palacio. 

5 a Feira - As 15:00hs. ASSEMBLE!A 3ERA1, precedida de ati 

via;des culturais. 

6 ' Feira - Debate sobre educaeao com representante da CPB, 

ANDES e UNE. 

Participe - Participe - Participe - Participe - Participe -

http://capacidr.de


CARTA H B E R T A A j J U M S l Q 

Nos, professores Ga rede estadual de ensino, 

forma que os trabalhadores dispoem para conquistar me1hores condieoes 

de vida e trabalho decidimos paral.isar nossas ativi ades em sale de 

aula apos infrutiferas tentativas de acordo com o governo a cerea de 

nossas reivindieagoes. 

REIvTNDICAmOS: 6,p salaries minitios professores liceiicia-

do 40:OOhs, semanais ou 180:OOhs, per mes; para o professor com o pe-

danodvico, p salaries mini-aos bambem 40:OOhs. de bras-a!ho senanais, co 

mo determine no Decreto Federal 57.322/70. 

A Paraiba e o est. do cue pega o salario mais baixo aos * 

professores emhora o noverno do estado gaste enormes somas de dinhei— 

ros em propaganda no radio, na televises e jorne.1, alem de p lac as es-

paluades por to d o o estado. 2 este 0 COYER NO DO P0YU? Esta 6 a nbVA 1 

I M A C E M B H PARAIBA? Nao, os traoelhedores de rede oficial Ge ensino es 

tee cansados dos baixos salerios e dificeis condigoes de trabalho. 

Solicit anos o apoio de tola a comunidade por entend e rmo s 1 

que esta e uma greve jus ta pois tanto buses, melhor ia mere os pro fesso 

res como tem bem visa neluorar o sistema de educaeao. 

P O R U A A E D U C A C A G P U B L I C A E GRA'dGIJEAl 

MELH0RES COlDIffCES DE /IDA E SH3IN01 

9 a Regional da AMPGP 



Dn'SnFIO A03 mDuCuDOximS 

Um faraoso filosofo alemao do seculo passado, Fr< 

Nietzsche, tece una"critica radical a civilizagao oeideatal, dizen-

do que eia educa os homens para desenvolverem apenao o ins tin to da 

tartaru ,a. 0 que dizar isso? A tartaruga e o animal que, diante do' 

perigo, da surpreso, recolhe cab09a para dentro de sue;, casca. Anula 

assim, todos os sens seutidos e eeconde, tambem na casca, os mem- 1 

bros, tentsAdo protoger-so contra o dec:.onhecido. 2ste e o instimto 

da tartaruga: defonder-so, fechar-se ao mundo, rccolher-se para den 

tro de si mesma e, en eonsequencia, nada ver,nada sentir, nada ouvir 

nada erne eg er. 

Former boas terteru ;es parece tor si "o objetivo dos pro 

cessos c ucacioneis e politicas de educegeo dcsenvolvidos no mundo 1 

ocid.entel nos ul times anos. Tones e due ados os ho mens para ap render em' 

a so defender contra todas es ameagas enteruas, epenas rectivos. 

Ensinamosoo esprrito "a covardia e do medo• 

Precisemos essumir o desafio de educer o hoiaem para de-

s envoi ver 0 iietinto da aguia* A aguia e 0 animal que voa ecima des 

montanhas, que desenvoive seus seutidosje habilid&des, que aguga os 

ouVidos, olhos 0 competencia pare ultrapassar os peri, ;os elcangados 

voo eciue deles. 5 cepez tambem, de efier es suae ;arras para at a-' 

car o inimigo, no memento que Jul gar meis cportuno. 

As nossas escoles tem proourado fazer com que mosses ' 

criancas so reeolhau pare dentro le si e percem a agrcssividade-o 1 

instinto proprio do homem-cora joso, capaz do veneer 0 perigo que ee 

lhe epresente. 

Te. :os criadorn neste peis, una geragao-tartc ruga, umec ,3 

geragao uedrose, rccclrride. pere deutro fie s i . 5 cs tomes todos imp re 

gnados per esse- cspiri to de tartaruga. 

tester nossas diri ;entes, pare nos opor 

solueoos elternetives. Agimos epenas de 

coverde. 

Tomos ensine^o as nosees crlenges que os neesou ins tin-

to s see pocaninosos. A parte mais • rica to individuo, que e e sue 1 

sensibilidedc sua cepecida.de de enis.r 0 edier, sue cepecide.de de sc 

relacionar de mencire eretice com o munfto, ton cido desprezade. Te-

mos ensinado 0 bone:: e ser obedience, scrnil pacifico, incompetente 

em depocitar tones es sues esperengas num pod.er maior ou no fin das 

lao tomos coragem para con-' 

as sues propostos e crier • 

naneire, reetive, negative,' 

http://cepecida.de
http://cepecide.de


tempostad as. 

Quando ensinaremos aos nosso3 alunos que e 

sam se seconder di an to das ameagas, dparqne tones nos t 

des do algar voo as alturas, ultrapassando as nuvcns carregadaS de f 

tenpestade e perigo? T ernes ensinado as nossas criancas a se arras-

tar como vermes, e porque se arras tarn como vermes,; el as se to m a m in-

capazes de reclamar so lues pisan a cabaca. 

Que desejamos, afinal, desenvoiver em nos mesmos e nos 

govens? 0 instinto da tartaruga ou o cspiri te, das aguias? 

R0DRIGUE8, Neidsori, Li cooes do Principe e outras Licoes. 

2.cd. 3.P. Cortez Editors: Autores Asseciados, 1984, 

p . llo-lll. 



versidade Federal da Paraiba e a. AMPE? estao sclicitando a presence* 

de todos os professores da rede estadual e a comunidade Cajazeiraase 

em geral no debate que sera realizado logo mais es 15:OOhs ne Camera 

Municipal de Cajazeiras. 

15/5/86 

Professores da Rede Estadual de ensino da regiao de Caja

zeiras, estarao promovendo numa agio conjunta com o clube de Samari-

tanas dessa cidade, no proximo sebedo na Aree de Lazer uma seresta 1 

com o objetivo de arrece.dar fundo para a greve do Magisterio Paraiba 

no. 

15/5/86 

As ai&nas estagiarias do Centro de Formegao de professo

res de Cajazeiras Campus V UFP3 e a AMPEP estao convocando todos os 

professores da rede Estadual de Ensino, em greve ha neve dias, pa

ra a reuniao que sera realizeda logo mais as 14:00hs, tendo, como lo 

cal a Biblioteca Publica Municipal. 

16/5/86 

.Logo mais as 15:OOhs na Biblioteca Publico Municipal de 

Cajazeiras, as Estagiarias de Supervisee Escolar do Campus V da Uni-

versidade Federal da Paraiba e a AMPEP, estarao reunidos com os pro 

fessores em greve, da rede Estadual de ensino, quando devereo defi-* 

nir os estudos de textos, dentro da progremegao de perelizagao do 

processo reivindicatorio de Categoria. 

03/6/86 

A AMPEP e as estagiarias de Supervisao Escolar, convidam 

todos os professores grevistas a comparecerem amanha dia 04 as 9:00h. 

na sede da AMPEP estudos sobre o texto. Desafio aos Educadores. 



PAUTA DE REUMllO 

LOCAL: Sub. Sede da AMPEP 

DATA: 12/05/86 HORA; 15:00hs 

. Informar sobre atividades que estamos desenvolvendo 

3. R5AT1VACX0 DAS COMISSgSS: 

. Divulgagao 

. Fundo de Greve 

. Comando 

. Mobillzapao 

4. SHCAMINHAMSNTOS: 

. Seresta 

. Data 

. Lo c al 

, Prego 

. Portaria 

. Bilheteria 

. Debates (Informar) 

5. PARTICIPATES: 

. Professores 

. Estagiarias 

6. RESPONSAVSIS 

# Equipe de Estagiarias 



PAUTA 

1. OBJETIVO DO DEBATE 

. Discutir a questao legal do movimento grevista 

2. METODOLOGIA 

. Leitura do Texto 

. Plenaria 

. Debate aberto 

3. EL5MSMT03 PARTICIPANTSS 

. Estagiarias 

. Professores 

. Orientadores 

4. R£3?HSAVEI3; 

. Equips de Estagiarias 



P A U T A ; REUNIXQ 

(Reuniao de Estagiarias com Professeres\ 

LOCAL: SUB-SSD2 DA AMPEP 

DATA: 09/06/86 HORA: 9:30 

I - OBJETIVO: 

- Avalizar nossa participacao ao movimento grevista. 

II- PONTOS SER:J DISCU dlDOS: - Participacao 

- Integracao 

- Cumprimento de Tarefas 

- Validade do Estagio 

Cajazeiras, 09 de Junho de 1986. 



PAUTA DE REUNI&0 

(Reuniao de Estagiarias com Professores) 

LOCAL: AMPEP - 9 a Sede Regional 

DATA: 10/06/86 HORARIO: 9:OOhs 

1. OBJETIVO: 

Avaliacao da Estagio em Supervisao Sscolar-Pedagogia. 

2. INF0RME3: 

2.1. Resultados da Assembleia geral em Joao Pessoa 

2.2. Informes locais. 

3. EGCA.a;;;i;,.-.d..:o3: 

3.1. Atividades para a semana 

. 3.1.1. 0 que fazer • 

3.1.2. Programacao 

3.155. Que assume 

4. AVALIACftO I .> REUHI&O 

Responsaveis: Estagiarias de Pedago 

gia 

-Supervisao Escolar Campus V 

Periodo - 86.1 



[/ 
UNIVSRSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE FORMAQSO DE PROFESSORES 

DEPARTAMENTO DS SDUCAgSO S LETRA3 

CAMPUS- V - CAJAZEIRAS - PB. 

OFlCIO CIRCULAR 82 01/86 Cajazeiras, 09 de Junho de 1986. 

Senhores (as) Diretores (as) 

Viraos por intermedia do presente comunicar V. 3a. e de-' 

mais membros desta reparticao que o nosso estagio nao teve continui-

dade nesta escola, tendo em vista a paralizacao das aulas. 

Na ocasiao comunicamos tambem o nosso afastamento defini^ 

tivo em virtude do prazo de encerramento do estagio. 

Aproveitamos o ensejo para renovarmos protesto de estima 

e consideracao. 

Cordialmente, 

Estagiarias de Supervisao Escolar 

Ilmo. Sr.(a) Administrador (a) Escolar 

Prof, (a) 

Escola Estadual 

Municipio 

CEP 



M E N S A G S M 

CAMIHHA^fi 

1. 0 caminho e longo, 

2 . 2 precise chegar ate o fim... 

1. 0 caminho e pedregoso. 

2 , 5 precise desviar das pedras, quebrar as rochas e se-

guir avante. 

1. 0 caminho e perigoso. 

2 . 5 preciso ter coragem, correr os riscos, enfrentar o pe 

ri o e ser constante... 

la 0 caminho nao esta feito. 

2 . fi preciso coustri-lo todos os dias, arrancando espinhos,' 

derrubando barreiras, aterrando vales... 

1, 0 caminho, as vezes, escuroce. 

2 . £ preciso ester prevenido, nao deixando nunca a lampada 

sen azeite. Sstar pronto tudo que acontece. 

1. as vezes chove, faz Trio, e a veil to sibila furiosamente 

entre a selva. 

2 . 3 preciso um abri ;o... 

1. A S vezes o caminho e salitario. 

2 . 5 preciso um amino. 

I. As vezes o sol qucima, a sedc de .'ora. 

2* iS preciso uma sombra, uma fonte onde a gente serrevigo-

re. 

1, As vezes, to da a perpectiva deuum caminho --esaparece. 

2 . £ preciso uma. esperanca profunda, sen U n i t e s . Uma espo 

ranca que nunca desvanece. 

1. A certeza do que ALGiJEM falou e sua palavra nunca falha 

2 . A certeza de que nao estamos aos nesta Jornada, mae so-

mos um povo construindo a sua estrade, rumo a um memso im. 

1. Onde a promessa se cumprira plsnamente. 

2 . Onde nao ha "era. mais chuva, nem frio nem trevas. 

1. Tu que and as por este cauinho, dia. a dia, nao em terra* 

de- arcia, mas em cheo firmc. 

1. Caminha sempre. 

2 . Nao im porta que ha 3 a que das. 

1. Importa som pre come car de novo. • .Confiar sempre no mes-


