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P or mais um ano consecutivo os 
estudantes de ensino médio, 

e aqueles que estão tentando se 
inserir em novas carreiras, enfren-
taram os desafios de uma prova do 
Enem (Exame Nacional de Ensino 
Médio).

Segundo números que constam 
no site da revista Exame, foram mais 
de 6,7 milhões de inscritos, 600 mil 
pessoas mobilizadas para a orga-
nização do evento, 67 mil fiscais de 
banheiro, 467,2 milhões de páginas 
usadas para imprimir os cadernos 
de questões, 12.432 locais de provas 
em 1.750 cidades diferentes, 23 mil 
agentes para fazer a segurança e 
589 milhões gastos para a realização 
das provas neste ano.

Será que todo esse investimento 
tem valido a pena?

A edição desse ano contou com 
uma novidade na forma da aplica-
ção dessas provas. Elas foram reali-
zadas em dois domingos diferentes, 
dias 05 e 12 de novembro, sendo o 
primeiro dedicado às linguagens 
e ciências humanas, e o segundo 
à matemática e as ciências da na-
tureza. 

Para Paulo Morais, diretor do 
Anglo, em uma entrevista publicada 
pelo site da revista Veja, isso per-
mitiu que houvesse um reagrupa-
mento das áreas de conhecimento, 
ajudando o aluno a não ter que 
se forçar a passar de questões de 
humanas para as de exatas de uma 
hora para a outra, no mesmo dia, e 
se desgastar demais com isso.

De fato, essa atitude demons-
trou alguma vantagem, já que 
permitiu um debate mais contextu-
alizado. Ou seja, os conteúdos eram 
os mesmos, mas havia um nível de 

dar oportunidades iguais a todos 
os estudantes. Garantir o acesso 
às universidades para aqueles que 
vivem em condições sociais difíceis 
ainda é um obstáculo.

Além disso, enfrentamos o sério 
problema de perceber como algu-
mas instituições utilizam o Enem 
como marketing para atrair mais 
alunos para suas escolas, sendo que, 
em nenhum momento, a intenção 
dessa prova é avaliar as institui-
ções, mas sim o aluno e se ele está 
preparado ou não para o mundo 
acadêmico que está diante dele.

O Enem está caminhando, mas 
a passos um pouco lentos. Para 
chegar de fato em seu objetivo, ain-
da temos um longo processo pela 
frente e é preciso pessoas com cora-
gem para manter o progresso e não 
permitir vivermos de retrocessos.

E, MAIS uMA VEZ, O ENEM
VOlTA à PAuTA

complexidade maior. 
Aliás, o tema da redação inovou 

e gerou um grande debate ao pegar, 
supostamente, a maioria dos candi-
datos de surpresa: “Desafios para a 
formação educacional de surdos no 
Brasil”. Tendo quatro textos bases 
diferentes, os estudantes tiveram 
acesso aos dados sobre o numero 
de alunos surdos na educação 
básica entre 2010 e 2016, um trecho 
da Constituição Federal afirmando 
que todos têm o direito à educação, 
a lei de 2002 que determina a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) como 
a segunda língua oficial do Brasil 
e uma propaganda do Ministério 
Público do Trabalho abordando a 
questão dos surdos serem excluí-
dos do mercado de trabalho por 
preconceito, independente de sua 
formação educacional.

Um avanço, podemos dizer se 
compararmos com as provas ante-
riores, mas dada a dificuldade que 
grande parte desses candidatos 
apresentaram, principalmente em 
dissertar sobre o aprendizado em 
Libras, podemos pensar se estamos 
mesmo seguindo pelo caminho 
correto na aplicação dessas provas. 
Será que, antes de tudo, não tería-
mos que identificar como estão os 
estudos desses jovens dentro das 
salas de aula?

Sendo essa uma ferramenta de 
grande relevância para quem quer 
entrar em uma das 63 universidades 
federais disponíveis no Brasil, o 
Enem vem mudando ao longo dos 
anos, mas isso faz dela o suficiente 
para ser um processo melhor e mais 
justo?

Infelizmente sabemos que isso, 
por si só, ainda não é suficiente para 

Enfrentamos o
sério problema

de perceber como 
algumas instituições 

utilizam o Enem 
como marketing 
para atrair mais 
alunos para suas 

escolas

Editorial

Benjamin 
Ribeiro da Silva
Presidente do Sieeesp

benjamin@einstein24h.com.br
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E stamos sendo bombardeados com 
novas estruturas e novos referen-

ciais, em especial no que diz respeito ao 
Ensino Médio, segmento que conclui o 
que chamamos de Educação Básica. Como 
o próprio nome sugere, tal ciclo deve 
proporcionar as aprendizagens mínimas 
necessárias para o cidadão atuar ativa-
mente na sociedade, servindo, também, 
como marco de definição sobre seguir em 
frente rumo ao Ensino Superior ou inserir-
se no Mercado de Trabalho. Esse dilema 
sempre foi intrínseco a esse segmento 
que já se dividiu em Clássico, Científico ou 
Normal, Segundo Grau profissionalizante 
ou de Formação Geral, Ensino Médio ou 
Médio-técnico. O novo modelo apresenta-
se com a roupagem de solução ao formato 
enciclopédico e ineficaz que impera desde 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBN) instituída em 1996.

 
ENFIM, O QUE É A REFORMA?
Em síntese, a Reforma (1) flexibiliza e 

muda a distribuição dos conteúdos das 
treze atuais disciplinas obrigatórias ao 
longo dos três anos do ciclo; (2) dá novo 
peso ao ensino técnico, reintegrando-o 
ao Ensino Médio de forma optativa e (3) 
incentiva a criação e ampliação de esco-
las de tempo integral. O currículo será 
definido pela Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC), ainda em elaboração, 
porém a nova lei já determina uma nova 
carga-horária que divide o currículo em 
ciclo obrigatório, com conteúdos indica-
dos na BNCC, que deve ocupar 60% da 
carga horária total e o ciclo de “aprofun-
damento” em uma das quatro áreas (Lin-
guagens e suas tecnologias, Matemática 
e suas tecnologias, Ciências da Natureza 
e suas tecnologias e Ciências Humanas 
e suas tecnologias) ou formação técnica 
e profissional, que deverá ocupar 40% da 
carga horária total. A carga horária deverá 
ser ampliada progressivamente até 1400 
horas anuais (hoje são 800 horas anuais 
obrigatórias), ajudando a cumprir, assim, 
a Meta 6 do Plano Nacional de Educação 
que prevê que até 2024, 50% das escolas 
e 25% das matrículas na Educação Básica 
(Educação Infantil + Ensino Fundamental 
+ Ensino Médio) estejam estudando em 
tempo integral.

 

AS CRÍTICAS E AS DEFESAS
A reforma do Ensino Médio tem sido 

alvo de diversas críticas e polêmicas. A 
primeira delas é o fato de uma reforma 
de ensino ter sido aprovada sob forma de 
Medida Provisória. A principal polêmica 
diz respeito às disciplinas obrigatórias, 
que ainda deverão ser estabelecidas pela 
BNCC, mas que, contrariando a LDBN, 
(que diz que Português, Matemática, 
Artes, Educação Física, Filosofia e Sociolo-
gia devem ser disciplinas obrigatórias nos 
três anos do Ensino Médio), coloca Artes, 
Educação Física, Filosofia e Sociologia 
como “estudos e práticas” obrigatórios 
que poderão ser diluídos em projetos 
interdisciplinares.

Entre as críticas mais contundentes 
à reforma está a de que a inclusão do 
ensino profissionalizante, como um itine-
rário possível aos estudantes, durante 
o novo Ensino Médio, vai empurrar os 
jovens com menor renda para carreiras 
de subemprego, enquanto que os mais 
ricos poderão continuar visando a uni-
versidade e focar seus estudos nas áreas 
que desejam. 

Outra crítica diz respeito às condições 
estruturais das escolas, o que deflagra 
que, ao contrário do que o governo 
divulga, os itinerários formativos não 
serão verdadeiramente escolhidos 
pelo estudante. Serão oferecidos 
de acordo com as condições da 
escola em fazê-lo. A ideia de 
escolha, em especial nas escolas 
públicas, não será uma realidade. 
O déficit histórico e estrutural que 
ocorre nas escolas públicas com relação 
a recursos humanos e materiais, facilita 
antever o cenário nessas instituições. 
No ensino privado, por outro lado, esse 
quadro poderá configurar-se de forma 
qualificada, podendo compor um novo 
nicho de mercado.

Uma terceira crítica aponta a in-
clusão obrigatória de estudos e práticas 
de educação física, arte, sociologia e fi-
losofia como uma forma de subtrair con-
teúdos dessas áreas já que tais estudos 
poderão ser diluídos no currículo. Nota-
se que esses campos não são chamados 
de disciplinas. Na realidade, também 
não serão obrigatórias e poderão ser 

A principal polêmica diz respeito às 
disciplinas obrigatórias, que ainda 

deverão ser estabelecidas pela BNCC
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diluídas em outras disciplinas. O mesmo 
vale para áreas como geografia, história 
e química, que também ficarão diluídas 
nos itinerários formativos.

A defesa do projeto se pauta em dados 
estatísticos que evidenciam que o seg-
mento do Ensino Médio possui cerca de 8 
milhões de alunos com elevadas taxas de 
evasão escolar e baixos índices de apren-
dizagem. Um em cada quatro alunos desse 
ciclo de ensino está com mais de dois anos 
de atraso escolar, segundo o Censo Esco-
lar de 2016, divulgado no mesmo dia da 
sanção da lei. Uma contradição se coloca, 
na medida em que, apesar do Ensino Mé-
dio ser obrigatório por lei, 40% dos jovens 
brasileiros não conseguem completar 
as três séries. Dos que completam, dois 
terços terminam sem qualquer preparo 
para a vida profissional e apenas um terço 
consegue ingressar numa faculdade.

Os especialistas em ensino médio, de 
forma geral, afirmam que as inovações 
introduzidas pela nova lei vão demorar 
algum tempo para serem implemen-
tadas e que os resultados concretos 
só começarão a ser sentidos depois de 
2020. Reconhecem, portanto, que tais 
mudanças levarão esse ciclo de ensino a 
ficar mais próximo das aspirações e de-
mandas das novas gerações. Mesmo os 

estudiosos à favor da reforma concordam 
que como as mudanças permitem que os 
itinerários formativos do currículo sejam 
oferecidos conforme a capacidade de 
cada rede de ensino, os estudantes dos 
pequenos municípios e das periferias das 
grandes cidades não gozarão das mes-
mas condições que os grandes centros. 
Independentemente disso, classificam a 
reforma como um importante passo no 
sistema educacional, a ser acompanhado 
e aperfeiçoado, como toda mudança na 
estrutura educacional.

 
A BNCC SAI Ou NÃO SAI?
A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é um documento que visa nortear 
o que é ensinado nas escolas do Brasil in-
teiro, englobando todas as fases da educa-
ção básica, desde a Educação Infantil até 
o final do Ensino Médio. É uma referência 
dos objetivos de aprendizagem de cada 
uma das etapas de sua formação. Não é 
um currículo, a Base Nacional é uma fer-
ramenta que visa a orientar a elaboração 
do currículo específico de cada rede de 
ensino e de cada escola, dando espaço 
para as particularidades metodológicas, 
sociais e regionais.

A Base estabelece os objetivos de 
aprendizagem que se quer alcançar, por 

meio da definição de competências e 
habilidades essenciais, enquanto o currí-
culo irá determinar como esses objetivos 
serão alcançados, traçando as estratégias 
pedagógicas mais adequadas. 

A BNCC é um documento norteador e 
uma referência única para que as escolas 
e sistemas elaborem os seus currículos 
que surge para solucionar o problema 
das enormes discrepâncias curriculares 
encontradas pelo Brasil a fora. Apesar de 
parecer recente, a ideia de uma base cur-
ricular comum às escolas de todo o Brasil 
já é oficial desde a promulgação da Con-
stituição de 1988, que em seu artigo 210 
que diz “Serão fixados conteúdos mínimos 
para o ensino fundamental, de maneira a as-

A Base Nacional 
Comum Curricular 

(BNCC) é um 
documento que 
visa nortear o 

que é ensinado 
nas escolas do 
Brasil inteiro, 
englobando 

todas as fases da 
educação básica
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segurar formação básica comum e respeito 
aos valores culturais e artísticos, nacionais 
e regionais.”

O processo de construção da BNCC 
iniciou-se em junho de 2015 com a criação 
de uma comissão de especialistas para a 
elaboração de uma proposta inicial e com 
o lançamento do Portal BNCC, em julho do 
mesmo ano, com a divulgação do texto 
preliminar. Em setembro do mesmo ano 
abriu-se espaço para as contribuições do 
público, prazo esse que se estendeu até 
março de 2016. O portal recebeu mais 
de 12 milhões de contribuições e, a partir 
delas, foi feita uma grande revisão do 
documento.

A segunda versão da Base Nacional 
Comum Curricular foi publicada em 
maio de 2016. A partir daí, começaram a 
acontecer os Seminários Estaduais que 
foram realizados em todas as unidades 
da federação. Os seminários estaduais 
foram organizados e coordenados pelo 
Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (CONSED) e pela União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME), entre os meses de junho e 
agosto de 2016. O objetivo desses Semi-
nários, que reuniram, ao todo, mais de 
9 mil pessoas, foi receber contribuições 
relevantes de alunos, professores, espe-
cialistas, coordenadores e instituições 
para aprimorar ainda mais o documento.

A segunda versão do documento, 
contendo as principais observações fei-
tas pelos educadores, ficou pronta em 
setembro de 2016. O documento sofreu 
muitas críticas, em especial em função de 
sua linguagem confusa e genérica, o que 
desqualificava um documento que deveria 
ser claro e conciso. 

Após alguns ajustes necessários, 
incluindo a divisão do documento em 
duas partes: BNCC de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental e BNCC de Ensino 
Médio, a terceira versão do documento 
relativa à Educação Infantil e ao Ensino 
Fundamental foi apresentada no dia 6 de 
abril de 2017. A apresentação da terceira 
versão do documento relativo ao Ensino 
Médio foi prometida para o segundo se-
mestre de 2017.

Depois de aprovada a versão final da 
Base Nacional Comum Curricular, cada 
Secretaria de Educação estadual e mu-
nicipal poderá incluir em seus currículos 
conteúdos específicos, como a História 
e a Geografia da região ou as tradições 
específicas dos povos indígenas daquele 
lugar, por exemplo. Essa parte específica 
configurará a chamada base diferencial.

A base diferencial da BNCC está de 
acordo com uma estratégia do Plano Na-
cional de Educação, que visa “desenvolver 
tecnologias pedagógicas que combinem, de 
maneira articulada, a organização do tempo 

e das atividades didáticas entre a escola 
e o ambiente comunitário, considerando 
as especificidades da educação especial, 
das escolas do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas.”

Em síntese, a Base Nacional Comum 
Curricular tem como objetivo unificar 
conteúdos básicos, que devem ser ensina-
dos em todo o país e que correspondem 
ao currículo mínimo obrigatório de uma 
escola. Paralelamente, pretende que os 
conteúdos regionais, frutos da cultura de 
cada lugar continuem sendo ensinados 
aos alunos, compondo a parte diversi-
ficada do currículo escolar.

 
A BNCC E AS COMPETÊNCIAS SOCIO-

EMOCIONAIS
Há um discurso oficial do Ministério 

da Educação de que a BNCC tem como 
objetivo garantir a formação integral 
dos indivíduos por meio de desenvolvi-
mento das chamadas competências do 
século XXI. As chamadas competências do 
século XXI dizem respeito a formação de 
cidadãos mais críticos, com capacidade 
de aprender a aprender, de resolver pro-
blemas, de ter autonomia para a tomada 
de decisões, cidadãos que sejam capazes 
de trabalhar em equipe, respeitar o outro, 
o pluralismo de ideias, que tenham a ca-
pacidade de argumentar e defender seu 
ponto de vista. Logo, estamos diante de 

A Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo 
unificar conteúdos básicos, que devem ser ensinados em 

todo o país e que correspondem ao currículo mínimo 
obrigatório de uma escola
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um referencial que induza o desenvolvi-
mento de competências que compõem a 
formação de cidadãos críticos, criativos, 
participativos e responsáveis, capazes 
de se comunicar, lidar com as próprias 
emoções e propor soluções para proble-
mas e desafios. Estamos, aqui, falando 
basicamente das competências socio-
emocionais.

A nova versão da BNCC prevê que os 
estudantes devem desenvolver 10 com-
petências básicas de natureza cognitiva e 
socioemocional. São elas:

1- Valorizar e utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos sobre o mun-
do físico, social e cultural para entender e 
explicar a realidade (fatos, informações, 
fenômenos e processos linguísticos, cul-
turais, sociais, econômicos, científicos, 
tecnológicos e naturais), colaborando para 
a construção de uma sociedade solidária.

2- Exercitar a curiosidade intelectual 
e recorrer à abordagem própria das ciên-
cias, incluindo a investigação, a reflexão, 
a análise crítica, a imaginação e a cria-
tividade, para investigar causas, elaborar 
e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e inventar soluções com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas.

3- Desenvolver o senso estético para 
reconhecer, valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também para partici-
par de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural.

4- Utilizar conhecimentos das lin-
guagens verbal (oral e escrita) e/ ou 
verbo-visual (como Libras), corporal, mul-
timodal, artística, matemática, científica, 
tecnológica e digital para expressar-se e 
partilhar informações, experiências, ideias 
e sentimentos em diferentes contextos e, 
com eles, produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.

5- Utilizar tecnologias digitais de 
comunicação e informação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas do cotidiano (incluindo 
as escolares) ao se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhe-
cimentos e resolver problemas.

6- Valorizar a diversidade de saberes 
e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao seu projeto de vida pes-
soal, profissional e social, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e respon-
sabilidade.

7- Argumentar com base em fatos, 
dados e informações confiáveis, para for-
mular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem 
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e promovam os direitos humanos e a con-
sciência socioambiental em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento 
ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.

8- Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 
de sua saúde física e emocional, reconhe-
cendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com 
elas e com a pressão do grupo.

9- Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro, com acolhimento e valo-
rização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconcei-
tos de origem, etnia, gênero, orientação 
sexual, idade, habilidade/necessidade, 
convicção religiosa ou de qualquer outra 
natureza, reconhecendo-se como parte 
de uma coletividade com a qual deve se 
comprometer.

10- Agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, flexibili-
dade, resiliência e determinação, tomando 
decisões, com base nos conhecimentos 
construídos na escola, segundo princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, susten-
táveis e solidários.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS. 
DO QuE ESTAMOS FAlANDO?

Competências socioemocionais são 
aquelas que nos permitem colocar em 
prática as melhores atitudes e habili-
dades para controlar emoções, alcançar 
objetivos, demonstrar empatia, manter 
relações sociais positivas e tomar decisões 
de maneira responsável, entre outros. São 
competências que possibilitam um re-
lacionamento saudável entre as pessoas, 
tendo como base uma boa administração 
da dinâmica emocional na qual estamos 
inseridos ao longo da vida. Suportar as 
frustrações a ponto de não sermos dese-
ducados com os outros é um exemplo 
de competência socioemocional. Outra 
competência socioemocional essencial é 
reconhecer nossas possibilidades e limites 
em contextos coletivos. O desenvolvimen-
to de tais competências se dá de maneira 
continuada, começando na família e con-
tinuando na escola que tem um papel 
essencial nesse contexto. 

As competências socioemocionais 
ganharam destaque no cenário educacio-
nal a partir da década de noventa do sécu-
lo passado em função do surgimento do 
Paradigma do Desenvolvimento Humano, 
proposto pelo PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento) 
e em função da publicação do Relatório 
Jacques Delors, organizado pela Unesco 
que acirra o debate sobre a importância 
de uma educação plena, que considere 
o ser humano em sua integralidade. O 
primeiro coloca as pessoas no centro dos 
processos de desenvolvimento e destaca 
a educação como principal caminho para 
prepará-las para escolhas e ajudá-las a 
transformar seu potencial em competên-
cias. Já o relatório da Unesco propõe um 
sistema de ensino baseado em quatro 
pilares:  aprender a conhecer, aprender 
a fazer, aprender a ser, e aprender a 
conviver, o que desconstrói a dinâmica 
tradicional da escola e a obriga a repensar 
seus paradigmas.

Já sabemos que o modelo de ensinar 
e aprender da escola tradicional não aten-
de mais às exigências do mundo atual. Os 
desafios do século XXI exigem diversas 
competências e postura de protago-
nismo que a escola ainda não consegue 
desenvolver. Isso cria um antagonismo 
entre o mundo do trabalho e a formação 
escolar. Talvez a principal conexão entre 
a formação escolar e as exigências do 
mundo atual seja o desenvolvimento de 
competências socioemocionais. Nesse 
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ensinar e aprender da escola 

tradicional não atende mais às 
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processo, tanto crianças como adul-
tos aprendem a colocar em prática as 
melhores atitudes e habilidades para 
controlar emoções, alcançar objetivos, 
demonstrar empatia, manter relações 
sociais positivas e tomar decisões de 
maneira responsável, entre outros.

Vale a pena ressaltar que o desen-
volvimento de tais competências sem-
pre foi objetivo da educação escolar 
enquanto entendida como um processo 
de formação integral. O contexto atual, 
no entanto, exige que o desenvolvimento 
de tais competências seja intencional e, 
por isso, seja fruto de estudo, reflexão e 
planejamento específico. As pesquisas na 
área nos mostram que as competências 
socioemocionais podem ser aprendidas, 
praticadas e ensinadas. 

É preciso deixar claro, portanto, que 
tal proposta não se realiza em detrimento 
do desenvolvimento das chamadas com-
petências cognitivas como interpretar, 
generalizar, analisar, sintetizar, correla-
cionar, etc. Na verdade, as competências 
cognitivas estão estreitamente relaciona-
das com as socioemocionais. Há uma re-
lação direta e positiva entre capacidades 
socioemocionais e capacidades cogniti-
vas, como já demonstram alguns estudos. 
À escola, cabe desenvolver um currículo 
integrado em que ambas possam ser de-
senvolvidas concomitantemente.

Com base no modelo inicial desen-
volvido por Ernest Tupes e Raymond 
Christal (1961), Goldberg (1993) aper-
feiçoou um modelo de cinco fatores de 
personalidade que ficou conhecido como 
“Big Five” e que sintetizam quais são os 
cinco grupos de competências socioemo-
cionais. Essas cinco dimensões, baseadas 
em amplas pesquisas validadas em diver-
sas partes do mundo são: (1) abertura a 
novas experiências, (2) extroversão, (3) 
amabilidade, (4) consciência (também 
traduzida como conscienciosidade, do 
inglês conscientiousness) e (5) estabili-
dade emocional (em inglês, usualmente 
identificada na carga de instabilidade 
emocional, ou neuroticism).

A abertura a novas experiências 
reúne o conjunto de características que 
predispõem o indivíduo a ser predisposto 
ao novo, como ser curioso, excitável, 
imaginativo, artístico e não convencional. 
A Extroversão diz respeito às caracterís-
ticas que nos orientam o interesse e a 
energia para o mundo externo, para as 
pessoas e para as coisas (ao invés de nos 
orientar para o mundo interno, para a 
experiência subjetiva). Ser amigável, au-
toconfiante, aventureiro, entusiasmado 
e sociável são algumas das atitudes que 
caracterizam esse grupo. Ser tolerante, 
altruísta, modesto, simpático e obje-
tivo são características que compõem 

a dimensão da Amabilidade, que se 
caracteriza pela tendência a agir de 
modo cooperativo e não egoísta. Ter 
tendência a ser organizado, esforçado e 
responsável é a principal característica 
da dimensão Consciência. O que nos clas-
sifica como tal é sermos eficientes, orga-
nizados, autônomos, disciplinados, não 
impulsivos e orientados para os objetivos 
(batalhador). Finalmente, a Estabilidade 
Emocional expressa a previsibilidade 
e consistência de reações emocionais, 
sem mudanças bruscas de humor. O 
seu oposto caracteriza aqueles que são 
emocionalmente instáveis, irritadiços, 
impulsivos e inseguros. 

Para preparar seus alunos para as 
exigências do século XXI, as escolas pre-
cisam inserir essas cinco dimensões no 
currículo, sem excluir as competências 
cognitivas e os principais conteúdos de 
cada área. A melhor maneira de se fazer 
isso é inserir o desenvolvimento das com-
petências socioemocionais no currículo e 
nas práticas cotidianas de ensino e apren-
dizagem. Isso significa rever a forma 
como damos aula. Os estudos orientados 
e a pedagogia de projetos são dois cami-
nhos que têm se mostrado frutíferos para 
esse fim, pois através deles, é possível os 
alunos conhecerem suas formas favoritas 
de aprender, o que os motiva, o que os faz 
desistir, como lidam com o erro e o que 

Matéria de Capa
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sentem diante do sucesso e do fracasso. 
É essencial que a forma de trabalhar do 
professor estimule os alunos a descobri-
rem quais são seus sonhos e como podem 
perseverar para alcança-los.

Pesquisas promovidas pelo Instituto 
Ayrton Senna e pela OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) revelam que o desenvolvi-
mento de competências socioemocionais 
afetam positivamente as competências 
cognitivas e promove mudança de pos-
tura nos alunos. Em geral, alunos que 
possuem essas competências mais desen-
volvidas aprendem trinta por cento mais 
Matemática e Português. O diferencial 
de um indivíduo com estas competências 
bem desenvolvidas também é sentido 
positivamente no mercado de trabalho 
na forma de maiores salários e menor 
período de desemprego.

JúlIO FuRTADO
Mestre em Educação e Doutor em 
Ciências da Educação
www.juliofurtado.com.br
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Nessa linha, um professor de Língua 
Portuguesa deve, ao estudar um texto ou 
romance, por exemplo, explorar o com-
portamento dos personagens e promover 
reflexões a respeito de qual seria a reação 
dos alunos em tais situações, assim como 
promover comparações com o compor-
tamento de outros personagens. Não 
podemos fugir a esse compromisso sob 
pena de estarmos formando uma geração 
inapta a lidar com frustrações e desafios. •

CITAçõES:
Tupes, E.C., & Christal, R.E., Recur-
rent Personality Factors Based on 
Trait Ratings. Technical Report ASD-
TR-61-97, Lackland Air Force Base, 
TX: Personnel Laboratory, Air Force 
Systems Command, 1961
goldberg, L. R.. (1993). “The structure 
of phenotypic personality traits”. 
American Psychologist 48

As competências cognitivas estão 
estreitamente relacionadas com as 

socioemocionais
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Jurídico

A ntes da publicação da Lei 13.429 de 31 
de março de 2017 não existia Lei que 

regulasse a Terceirização, mas somente o 
entendimento constante da Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho, a qual esta-
belecia a terceirização apenas, da atividade-
meio da empresa tomadora de serviços, 
sendo esta legal, mas, a terceirização da 
atividade-fim era considerada como ilegal.

Dessa forma antes da Lei, cabia tão 
somente à Justiça do Trabalho, analisar 
e decidir quanto à existência, ou não, da 
legalidade da terceirização apreciada.

Assim, apenas atividade-meio como 
vigilância, limpeza e manutenção seriam 
passíveis de terceirização, mas com a Lei 
em debate, todas as atividades de uma 
empresa podem ser terceirizadas.

Portanto, com o advento da atual 
legislação, permite-se a terceirização de 
qualquer atividade econômica da empresa 
que irá tomar os serviços, provocando 
impactos nas relações trabalhistas. 

Importante frisar que referida Lei 
não se encontra, totalmente, aplicável no 
seu todo, em função de  alguns de seus 
artigos terem sido revogados, e como tal, 
alterados pela Lei nº 13.467, da Reforma 
Trabalhista -  que entrará em vigor em 11/
novembro/2017 -, acarretando ampliações, 

PRINCIPAIS  IMPACTOS  DA  TERCEIRIZAçÃO
LEI 13.429/2017,  COM ALTERAÇÕES DA LEI 13.467/2017

e como tal, somente a partir dessa última 
data, poder-se-á considerar como plena, 
a aplicabilidade da Lei de Terceirização.

REQuISITOS:
Para a empresa de prestação de ser-

viços a terceiros, a saber :
• prova de inscrição no Cadastro Na-

cional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
• registro na Junta Comercial;
• capital social compatível com o 

número de empregados, variando entre 
empresas de 10 a 100 empregados e 
capitais mínimos entre R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) e R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais);

• Já a CONTRATANTE da prestação 
de serviços a terceiros, pode ser pessoa 
física ou jurídica, que celebre contrato 
de prestação de serviços relacionados a 
quaisquer de suas atividades, inclusive sua 
atividade principal.

• O contrato de prestação de serviços 
conterá:

– qualificação das partes;
– especificação do s erviço a ser 

prestado;
– prazo para realização do serviço, 

quando for o caso;
– valor.

VÍNCulO EMPREgATÍCIO E SuBOR-
DINAçÃO

• Não há Vínculo Empregatício e nem 
Subordinação, entre os trabalhadores, 
ou sócios das empresas de prestação de 
serviços terceirizado e a Contratante;

QuARTEIRIZAçÃO
• Permitida a “quarteirização” de ser-

viços, ou seja, a empresa contratada para 
prestar os serviços pode subcontratar 
outras empresas para prestá-lo, como na 
prática se contrata gestoras de terceiros, 
ou empresas que gerenciam atividades 
terceirizadas da tomadora as quais, sub-
contratam outras empresas para efetiva-
rem a prestação de serviços.

DIREITOS ASSEguRADOS AOS TRA-
BAlHADORES TERCEIRIZADOS NA TO-
MADORA (previstos em Lei da Reforma 
Trabalhista):

– Quando e enquanto os serviços 
forem executados nas dependências 
da tomadora, asseguram-se as mesmas 
condições relativas a: 

• Alimentação oferecida aos em-
pregados da Contratante, quando ocor-
rida em refeitórios, Transporte – direito 
de utilizar 
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• Atendimento médico ou ambu-
latorial existente nas dependências da 
Contratante, ou, local por ela designado, 
Treinamento adequado, fornecido pela 
Contratada, quando a atividade exigir;

• Condições Sanitárias relativas às me-
didas de proteção à saúde e de segurança 
do trabalho e de instalações adequadas à 
prestação de serviços.

EQuIVAlÊNCIA SAlARIAl – salário 
equitativo – Contratante e Contratada 
poderão estabelecer (acordo entre as 
partes), se assim entenderem, que os 
empregados da empresa terceirizada 
farão jus ao salário equivalente ao pago 
aos empregados da Contratante, além de 
outros direitos;

• Na hipótese de contratação que 
implique mobilização de número igual ou 
superior a 20% de empregados da empresa 
Contratante, esta poderá disponibilizar, 
aos empregados da contratada, serviços 
de alimentação e atendimento ambulato-
rial, em outros locais apropriados e com 
igual padrão de atendimento, visando 
manter o pleno funcionamento dos ser-
viços existentes.

PROIBIçÃO
– É proibida à Contratante/tomadora 

de serviços a utilização dos trabalhadores 
em atividades distintas daquelas que 

contratou com a empresa prestadora de 
serviços;

lOCAIS DA PRESTAçÃO DE SERVIçOS 
– Os serviços contratados poderão 

ser executados nas instalações físicas da 
empresa Contratante, ou, em outro local, 
de comum acordo entre as partes;

CONDIçõES DO AMBIENTE DE TRA-
BAlHO

– A responsabilidade é da Contratante 
pela garantia das condições de segurança, 
higiene e salubridade dos trabalhadores, 
quando o trabalho for realizado em suas 
dependências,ou, local convencionado 
no Contrato;

ATENDIMENTO MÉDICO E REFEIçÃO
– É facultado à Contratante, estender 

ao trabalhador da empresa de presta-
ção de serviços o mesmo atendimento 
médico, ambulatorial e de refeição des-
tinado a seus empregados, e, existente 
em suas dependências, ou, local por ela 
estabelecido;

RESPONSABIlIDADE SuBSIDIÁRIA 
DAS OBRIgAçõES TRABAlHISTAS E 
FISCAIS

– É da empresa Contratante a respon-
sabilidade subsidiária do período em que 
ocorrer a prestação de serviços e o recolhi-

mentos das contribuições previdenciárias.

QuARENTENA DE 18 MESES PARA 
CONTRATAçÃO DE EX-EMPREgADO E 
EXCEçÃO DE APO SENTADO (INOVAçÃO)

– Não poderá ser contratada, para 
serviços terceirizados, pessoa jurídica, 
ou, quaisquer de seus titulares, ou 
sócios que tenham, nos últimos 18 
meses, prestado serviços à empresa 
Contratante, na qualidade de Empregado 
ou trabalhador sem vínculo empregatício, 
EXCETO se referidos titulares ou sócios 
forem aposentados.

– Também, o empregado que for 
demitido da empresa contratante, não 
poderá prestar serviços para essa mesma 
empresa, na qualidade de empregado da 
empresa prestadora de serviços, antes 
de passados 18 meses, contados a partir 
da demissão do mesmo, ou seja, aplicada 
também a quarentena.

MulTA POR INFRAçÃO
– O descumprimento da presente Lei 

sujeitará a empresa infratora ao pagamen-
to de multas, além de Fiscalizações  pelo 
MTr, DRT e outros órgãos competentes.

EXCluSÃO
– Serviços de Vigilância e de Trans-

porte de Valores estão excluídas da Lei de 
Terceirização – 13.429/2017.

Jurídico
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ADEQuAçÃO A CONTRATOS EM 
CuRSO

– Os contratos em vigor, por ocasião 
da publicação da Lei de Terceirização 
(31/03/2017), poderão ser adequados aos 
termos da mesma, visando a aplicação em 
seus moldes legais.

SINDICAlIZAçÃO 
– Esse ponto deverá ser analisado 

em médio prazo, ou seja, como a Lei de 
Terceirização poderá afetar na repre-
sentação sindical dos empregados 
terceirizados, já que eles passarão a ser 
representados por categorias diferentes 
– o que poderá afetar as negociações 
coletivas. Logo, deveremos aguardar 
futuros posicionamentos a respeito 
porque a Lei nada estabeleceu sobre a 
representação sindical.

TAMBÉM, referida Lei nº 13.429/2017, 
dispôs sobre o TRABALHO TEMPORÁRIO, 
alterando a legislação que existia em vigor, 
no caso a Lei nº 6.019/74, assim, passamos 
a tecer comentários  sobre as inovações 
que também impactam as relações trab-
alhistas atuais. Vejamos:

CABIMENTO:
• Substituição transitória de pessoal 

permanente, ou, para atender demanda 

complementar de serviços, advinda de 
fatores imprevisíveis, ou, quando de fa-
tores previsíveis, com natureza periódica 
ou sazonal;

• Contratante: Pessoa Jurídica toma-
dora de serviço

• Contratada: Empresa de trabalho 
temporário 

REQuISITOS
• Do Funcionamento de Empresa de 

Trabalho Temporário: prova de inscrição 
no CNPJ; de registro na Junta Comercial 
da localidade da sede, capital social de 
no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais)

• Do Contrato de Trabalho Tem-
porário: contrato escrito que ficará à 
disposição da autoridade fiscalizadora no 
estabelecimento da tomadora de serviços 
e que deverá conter: qualificação das 
partes, motivo justificador da demanda de 
trabalho temporário; prazo da prestação 
de serviços de até 180 dias, prorrogáveis 
por mais 90 dias, valor da prestação de 
serviços, disposições sobre a segurança 
e a saúde do trabalhador;

• Também, proibido o trabalho para 
o mesmo tomador de serviços no prazo 
de 90 dias (carência), após o término do 
contrato de trabalho, sob pena de vínculo 
empregatício, sendo estas as principais 
inovações da Lei;

Os serviços 
contratados 
poderão ser 
executados 
nas instalações 
físicas da 
empresa 
Contratante, 
ou, em outro 
local, de 
comum acordo 
entre as partes
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• Não aplicável regras do contrato de 
experiência;

RESPONSABIlIDADE DA TOMADORA 
DE SERVIçOS:

• Atendimento médico e de refeição;
• Garantia das condições de segu-

rança, higiene, salubridade dos trabalha-
dores da empresa prestadora de serviços 
temporários que lhe prestarem trabalho;

• Extensão aos trabalhadores da em-
presa prestadora de serviços temporários 
do mesmo atendimento médico, ambu-
latorial e de refeição destinado a seus 
empregados;

ATIVIDADES VINCulADAS:
• Meio e Fim – o contrato de trabalho 

poderá versar -;

INEXISTÊNCIA DE VÍNCulO EMPRE-
gATÍCIO

• Entre a empresa Contratante e os 
trabalhadores contratados através da 
empresa de trabalho temporário, respei-
tando-se os prazos previstos, sob pena de 
reconhecimento de vínculo empregatício;

RESPONSABIlIDADE SuBSIDIÁRIA
• A Contratante  é responsável por 

obrigações trabalhistas referentes ao 

período em que ocorrer o trabalho tem-
porário, além do recolhimento das con-
tribuições previdenciárias.

COMENTÁRIOS FINAIS
• As inovações trazidas pela Lei de 

Terceirização, naturalmente, trazem 
impactos nas relações de trabalho, as-
sim devem ser analisadas e aplicadas a 
cada caso, conforme as necessidades 
e conveniências das partes envolvidas, 
não restando dúvidas que preservou a 
proteção aos trabalhadores envolvidos 
e visou a ampliação da terceirização da 
forma correta e mais benéfica para o país.

• Já em relação ao trabalho tem-
porário, a principal inovação e impacto 
trazidos foi a possibilidade de ampliação 
do prazo, ou seja, agora pode ser de 180 
dias, prorrogáveis por mais 90 dias, mas 
depois desse prazo o trabalhador terá 
que aguardar 90 dias para prestar, nova-
mente, trabalho para aquela tomadora 
de serviços.

• A terceirização em vários países 
é vista como simples instrumento da 
gestão de atividades produtivas, e passa 
distante do debate sobre atividade-meio 
e atividade-fim. Percebe-se que a tercei-
rização se transformou em estratégia de 
negócios indispensável, posto que permite 

combinar diferentes técnicas e várias 
modalidades de produção. É um tipo de 
parceria entre empresas para aperfeiçoar 
a realização de atividades produtivas e que 
hoje já existe em todas as cadeias produ-
tivas, sendo responsável por milhões de 
empregos formais.

• Por fim, devemos advertir que a 
Lei de Terceirização não afasta a neces-
sidade de completo preenchimento dos 
requisitos legais, e como tal, as partes não 
ficarão isentas do crivo judicial, ou seja, 
das interpretações do Judiciário Trabal-
hista, à cada hipótese, e, na hipótese de 
provocado, assim como, cabível eventual 
Ação Regressiva por parte da Contratante 
e Tomadora de Serviços, contra a empresa 
Contratada e Prestadora de Serviços na 
hipótese de entendimento de ocorrência 
de prejuízos. •

MARIA VIlMA HIRATA
Possui mais de 30 anos de 
experiência. É advogada trabalhista 
na CCFM Advocacia, atuando nas 
esferas contenciosa e preventiva da 
área trabalhista, visando assessorar 
os clientes nos relacionamentos 

com sindicatos, e órgãos da administração com alçadas 
sobre as relações trabalhistas, como Ministério Público 
do Trabalho, responsável pela condução de ações 
judiciais trabalhistas com ênfase em Instituições de 
Ensino Particular.
maria.vilma@ccfmadvocacia.com.br 
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A Contratante  
é responsável 

por obrigações 
trabalhistas 

referentes ao 
período em 
que ocorrer 
o trabalho 

temporário
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Bullying

U m estudante de 14 anos disparou 
tiros contra os colegas em outubro 

desse ano, dentro do Colégio Goyases, 
escola particular de ensino infantil e fun-
damental, em Goiânia. De acordo com o 
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, dois 
estudantes morreram e outros quatro 
ficaram feridos na unidade, localizada no 
Conjunto Riviera, bairro de classe média. 
As informações preliminares colhidas pela 
Policia Militar apontam que se tratou de 
mais um caso de bullying, onde o atira-
dor não suportou as ofensas dos demais 
alunos e, utilizando-se da arma dos pais, 
disparou tiros de forma indiscriminada.

Desde 2014, momento em que foi lan-
çado o programa “Proteja-se dos prejuízos 
do cyberbullying”, tenho alertado - de 
forma constante e ininterrupta - profes-
sores, alunos e pais sobre a gravidade 
do bullying no Brasil e o menosprezo da 
situação pelas autoridades públicas e 
determinados administradores escolares.  

Crianças e adolescentes são constan-
temente violentados pelos seus pares nas 
redes sociais e nos pátios dos colégios, 
pois ainda existem 2 pensamentos equivo-
cados sobre a intimidação sistemática, que 
são repetidos como mantras da ignorância 
comportamental: Bullying é brincadeira 
de criança - isso passa; e, na minha época, 
não existia bullying - tudo se resolvia na 
porrada. 

O caso de hoje nos mostra exatamente 
o oposto e nos leva a alguns pontos de 
reflexão.

Nos termos da lei nº 13.185/15, considera-
se como bullying todo ato de violência física 

Bullying e 
contaminação do 
ambiente escolar 

pela violência

ou psicológica, intencional e repetitivo que 
ocorre sem motivação evidente, praticado 
por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais 
pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou 
agredi-la, causando dor e angústia à vítima, 
em uma relação de desequilíbrio de poder 
entre as partes envolvidas.

Todas as instituições de ensino, clubes 
e agremiações recreativas têm o dever le-
gal de instituir um Programa de Combate 
a Intimidação Sistemática (bullying) de 
acordo com a Lei 13.185/15. A vigência da 
lei iniciou em fevereiro de 2016 e o texto 
da norma é claro – a implementação do 
programa não é uma faculdade do gestor, 
é uma exigência imperativa-normativa.

Para que o programa de combate ao 
bullying seja realmente eficaz, é essencial 
a abordagem do tema relacionado com à 
lei brasileira, interligado com o método 
pedagógico de ensino. Afinal, quando 
um caso grave de cyberbullying ocorre, 
o primeiro a ser acionado é o advogado, 
em virtude dos crimes cometidos entre 
os envolvidos (em especial o agressor e o 
administrador escolar). 

A falta de implementação do pro-
grama de combate ao bullying e inadequa-
ção dos estabelecimentos de ensino à Lei 
13.185/15, ocasionam de forma inevitável a 
falta de diagnose e prevenção aos casos de 
bullying. Quando o programa de combate 
ao bullying é implementado de forma 
correta, nos termos do artigo 4º da lei, a 
comunidade escolar estará envolvida com 
a problemática da intimidação sistemática 
e terá formas de coibir e auxiliar as vítimas 
e os agressores deste terrível evento.

No espaço escolar, quando não ocorre 
uma efetiva intervenção contra o bullying, 

o ambiente fica contaminado para 
violência explícita ou velada nas

redes sociais
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O bullying só acontece em virtude 
da existência de três partes envolvidas, 
sendo elas: a vítima, o (os) agressor (es) 
e a plateia. Os alunos que convivem com 
a violência sistemática geralmente silen-
ciam em razão do medo de se tornar a 
“próxima vítima”, ou de ser chamado de 
“dedo duro”. No espaço escolar, quando 
não ocorre uma efetiva intervenção con-
tra o bullying, o ambiente fica contami-
nado para violência explícita ou velada 
nas redes sociais; desta forma, todos, sem 
exceção, são afetados negativamente, 
experimentando sentimentos de terror e 
ansiedade. Quando a vítima é encurralada, 
o alvo da fúria é incerto, pois aquele que 
sofreu as humilhações e a exclusão social 
extravasa sua “sede de justiça” contra 
aqueles que estão na sua frente.

Para evitar que qualquer um faça 
“justiça com as próprias mãos” – crime 
previsto no artigo 345 do Código Penal, 
sem prejuízo da apuração dos demais 
atos ilícitos que envolvem a vingança 
particular (homicídio, lesão corporal, 
ameaça, injúria, calúnia, difamação etc.), 
é necessário e urgente que as autoridades 
públicas tenham consciência de que o 
bullying é um fenômeno a ser tratado de 
forma interdisciplinar, tendo em vista que 
envolverá os Ministérios da Educação, 
Saúde, Justiça e Segurança, Ciência e 
Tecnologia e Planejamento.

O bullying inevitavelmente repercute 
na ordem jurídica, sendo que o envolvi-
mento de menores em episódios de 
agressão presencial e virtual abarrotam as 
varas judiciais com pedidos de reparação 
de danos morais e materiais, em valores 
expressivos em virtude da ausência de 
instrução jurídica dos envolvidos no 
problema (pais, alunos e educadores), 
que desconhecem as responsabilidades 
que lhe são atribuídas por lei e tentam, 
muitas vezes, “remediar” conflitos sem 
a assistência profissional especifica, atu-
ando de forma displicente e inepta frente 
ao conflito.

O crescente números de casos de bul-
lying exige da sociedade civil uma atuação 
específica e em conjunto com o Poder 
Judiciário, membros do Ministério Público, 
conselhos tutelares, União, Estados, mu-
nicípios e suas respectivas secretarias para 
que as efetivas medidas protetivas sejam 
adotadas o mais rapidamente possível. •

ANA PAulA SIQuEIRA 
lAZZARESCHI DE MESQuITA 
Sócio-fundadora da SLM 
Advogados e palestrante. 
Especialista em direito tributário 
e digital, também idealizadora 
do programa “Proteja-se 

dos Prejuízos do Cyberbullying”. Ela realiza esse 
trabalho de prevenção nas instituições de ensino 
para se protegerem juridicamente dos danos que o 
cyberbullying pode causar.
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Volta às Aulas

P ara o professor de Educação Infantil 
planejar o próximo ano, a primeira 

dica é conhecer as crianças.  Planejar o 
próximo ano inclui saber o máximo sobre 
as crianças que farão parte do grupo, 
especialmente pelo contato com os pais 
e pessoas que estão acostumadas com a 
criança. A rotina delas em casa traz dicas 
importantes para não cair no erro de 
seguir um planejamento aparentemente 
perfeito, porém inadequado às expectati-
vas dos pais e às necessidades da criança. 
Antes de tudo, nenhuma teoria faz tanto 
sentido como aquela que fala de perto ao 
que você entende e valoriza – enquanto 
alguns pais esperam que a criança seja es-
timulada a agir, outros reclamam por limi-
tes e assim por diante. Algumas crianças 
se socializam com mais facilidade, outras 
não aceitam novos ambientes. Embora 
um planejamento programado seja muito 
importante, as características das crianças 
precisam ser conhecidas para não serem 
tratadas como “defeitos”, nada de “medir 
forças” ou mostrar quem manda, porque 
a confiança se conquista.  A educação se 
faz pouco a pouco, não com palavras, mas 

com atitudes. Antes das aulas termina-
rem, os pais devem ser consultados sobre 
suas opiniões e expectativas e devem ser 
orientados sobre os projetos que a es-
colinha propõe, sobre a importância das 
atividades do período pré-escolar e como 
toda programação é cuidadosamente pre-
parada para favorecer o desenvolvimento 
integral da criança, de forma que os pais 
possam colaborar para que todas as metas 
sejam bem sucedidas.  

As primeiras semanas de aula devem 
encantar a criança.  As atividades precisam 
significar acolhimento e segurança, mais 
do que tudo. As atividades precisam 
envolver uma ideia de participação, ou 
seja, representam uma possibilidade de 
que cada criança tenha sua importância 
reconhecida em seu jeito de ser.  As ativi-
dades devem deixar a criança à vontade, 

com brinquedos que despertem sua 
curiosidade e que lhe permitam receber 
atenção sem cobrança, como acontece 
com brinquedos ao ar livre ou espaço de 
brinquedoteca.  Atividades menos estru-
turadas permitem que a criança transfira 
seu mundo para o espaço da escola, en-
quanto, pouco a pouco, conhecem os co-
leguinhas e demonstram seus interesses 
espontaneamente.  

Ao longo do dia, a criança deverá re-
conhecer o que irá acontecer: uma rotina 
que a deixará à vontade porque pode 
prever as atividades, o que lhe permite 
desenvolver sua orientação temporal e 
antecipar o que deseja que aconteça. As 
atividades devem se seguir como novos 
atrativos e interesses, não como o final 
de alguma coisa que não poderá fazer 
mais.  O tom de expectativa positiva dá a 

Algumas crianças se socializam
com mais facilidade, outras não aceitam 

novos ambientes

Início das aulas!
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Volta às Aulas

todas as atividades o toque de prazer, que 
a criança sentirá falta, estabelecendo uma 
rotina, não por repetir tudo sempre, mas 
pela satisfação que sabem que envolve as 
atividades.  A música, um jeito teatralizado 
ou até personagens de identificação com 
um toque de humor podem prenunciar as 
atividades novas, indicando cada passo 
da rotina.  Por exemplo, se no início as 
crianças ficam no pátio brincando livre-
mente, elas são atraídas por uma música, 
um boneco que as chama e se esconde 
ou alguma outra coisa que aos poucos vai 
despertando a atenção para a rotina da 
rodinha em torno da professora para que 
todos se cumprimentem, aprendam e se 
lembrem dos nomes de cada um, do que 
cada um gosta.  O tempo de atenção das 
crianças é curto e as atividades mais livres 
devem se seguir rapidamente.

O professor deve estar disposto a 
conhecer a criança e aceita-la, antes de se 
fazer aceitar.  A criança precisa sentir-se se-
gura e não com a ideia de que irá perder ou 
trocar de amores.  Sem pressão, a criança 
se soltará, portanto, o professor precisa 
segurar a ansiedade pessoal, gastando 
tempo nessa transição, sem que a criança 
ou os pais corram o risco de fazerem “feio”.  

É muito útil a aceitação de um “objeto tran-
sicional”, que, em linguagem psicanalítica, 
significa o brinquedo ou objeto que a 
criança elege como parte da segurança co-
nhecida e a faz sentir-se bem (um paninho, 
um travesseiro, um boneco de estimação).

Seguem algumas atividades para que 
o professor faça nas primeiras semanas 
com os seus alunos. 

1) Atividade de apresentação – cada 
criança irá trazer um brinquedo interes-
sante para mostrar aos colegas e ser 
conhecido e admirado.

2) Atividade de música, repetitiva 
e engraçada, que fale o nome de cada 
criança, com movimentos que possam 
ser imitados pelas outras crianças, dando 
boas vindas a todos.

3) Estorinhas curtas com algum per-
sonagem escolhido para passar o dia com 
as crianças de forma que todas ajudem 
o brinquedo a se enturmar.  Ele fica per-

luIZA ElENA l. RIBEIRO DO VAllE
Doutora em Psicologia, Mestre em Psicologia Escolar e Educacional. Autora dos livros “A 
aprendizagem na educação de crianças e adolescentes” e “Brincar de Aprender: Uni-duni-tê: o 
Escolhido foi Você!”. Publicados pela WAK.

dido, por exemplo, e todos o ajudam a se 
encontrar e ele fica feliz, junto com todos.  

4) Brincadeiras marcando o chão 
com fitas adesivas coloridas para que as 
crianças passem para um lado e para o 
outro, andem em cima da linha, pulem 
para dentro e para fora, etc.

5) Brincadeiras com massinha para 
que a criança invente o que está fazendo 
e mostre para os outros; dessa forma ela 
pode elaborar as situações de casa e trazer 
suas experiências (mesmo que o que ela 
em massinha não se pareça com o que 
está dizendo).

6) As brincadeiras de roda são sempre 
muito divertidas: tanto os mais tímidos 
como os mais desinibidos se saem bem; os 
primeiros gostam por serem aceitos sem 
dificuldades e os mais atirados começam 
a aceitar limites, porque cada um entra 
um pouco na roda com a professora ou 
sozinho e depois volta para a roda. •

fr
ee

pi
k.

co
m



Dezembro – 2017 • Escola Particular 25



Escola Particular • Dezembro – 201726

Gestão e Docência

Educação 4.0

A Educação 4.0 (CARVALHO NETO, 
2017) consiste em uma abordagem 

teórico-prática avançada para a gestão 
e docência na educação formal que vem 
demonstrando, por evidência de pesqui-
sas de base científica e tecnológica, seu 
potencial transformador e inovador para 
as instituições de ensino. 

A Educação 4.0, identificada por E4, 
está estruturada sobre quatro referenciais 
teórico-tecnológicos, considerados pilares 
dinamicamente interligados, definidos 
como pilares estruturadores, tendo ao cen-
tro o Modelo Sistêmico de Educação (MSE).

Figura 1: Visão sistêmica do modelo teórico-tecnológico 
que fundamenta a Educação 4.0, contemplando seus pila-
res estruturadores: MSE (Modelo Sistêmico de Educação), 
ECT (Educação Científica e Tecnológica), EGC (Engenharia 
e Gestão do Conhecimento) e CBQ (Ciberarquitetura). 

A figura 1 evidencia a estrutura geral 
do modelo ‘Educação 4.0’, identificando 
seus três pilares radiais interligados a um 

pilar central. Esses pilares se referem aos 
referenciais teórico-tecnológicos identi-
ficados a seguir:

MSE - Modelo Sistêmico de Educação
ECT - Educação Científica e Tecnológica
EGC – Engenharia e Gestão do Conhe-

cimento
CBQ – Ciberarquitetura
A interconexão entre os pilares apresen-

tados estrutura a Educação 4.0 e, inclusive, 
a coloca como instrumento para autoria de 
modelos para gestão e docência em institu-
ições da educação básica e superior.

No decorrer desta obra será realizado 
o aprofundamento teórico-tecnológico 
de cada um dos pilares que sustentam 
a Educação 4.0, e como suas intercone-
xões podem proporcionar referências 
seguras para a concepção e execução de 
modelos educacionais que respondam a 
demandas gerais e específicas de cada 
instituição de ensino no âmbito interno, 
sem perder de vista o contexto externo 
social em que atua.

Em cada novo artigo serão apresenta-
das, sequencialmente, as bases e os eixos 
de fundamentação da Educação 4.0.

Os frutos de um percurso realizado no 
SIEEESP, com a Educação 4.0

Em abril de 2017 tinha início o primeiro 
curso ‘Educação 4.0: princípios e práti-

cas de inovação em gestão e docência’, 
oferecido pelo SIEEESP e executado pelo 
Instituto Galileo Galilei para a Educação, 
contando com oito encontros presenciais 
e períodos de estudos remotos acompa-
nhados por plataforma digital, totalizando 
120 horas.

Durante o percurso realizado, os 
tópicos teórico-tecnológicos do curso 
foram tendo a oportunidade de se trans-
formarem em projetos pelos professores 
e gestores participantes, de modo que 
os mesmos pudessem não só construir 
uma sólida base de conhecimentos, mas 
principalmente poder aplica-los em seu 
cotidiano. De cada iniciativa germinou um 
projeto, concebido e aplicado pelo cursista 
em sua escola de origem.

O primeiro projeto apresentado foi re-
alizado pelas professoras de Matemática 
e Biologia do Colégio Satélite, Adriana L. 
Santos Gabanelli e Edna Boniolo, tendo 
por título ‘Estudo do crescimento de fun-
gos e bactérias’. A seguir é apresentado o 
escopo do projeto e aspectos relevantes 
de sua execução.

Disciplinas envolvidas: 
Biologia e Matemática.

Público Alvo: 
1a série do Ensino Médio.

EDuCAçÃO 4.0:
Princípios e práticas de inovação em gestão e docência

PARTE I
Iniciamos aqui uma nova série de artigos que privilegiam princípios e práticas de inovação em gestão e docência, na perspectiva da Educação 

4.0. Para enriquecer o tema, em cada edição serão apresentados aspectos da fundamentação teórica e um estudo de caso feito em formato de 
projeto educacional efetivamente aplicado em uma escola da Educação Básica. Neste primeiro tempo se conhecerá o projeto idealizado pelas 

professoras Adriana L. Santos Gabanelli e Edna Boniolo do Colégio Satélite, respectivamente das áreas de Matemática e Biologia.

Alunas do Colégio Satélite expondo os resultados do seu projeto 
de pesquisa: reduzindo fronteiras entre as disciplinas os ganhos de 

conhecimento passam a ser expressivos.
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Habilidades esperadas
Ser capaz de:
1 - Organizar um plano de pesquisa e 

colocá-lo em prática, trabalhando em equipe;
2 – Providenciar os recursos necessári-

os e preparar as condições de contorno 
adequadas à realização do experimento 
que será realizado;

3 – Observar e registrar os dados obti-
dos no experimento, providenciando uma 
adequada gestão da informação;

4 – Desenvolver uma modelagem 
científica (matemática) que seja capaz de 
produzir conhecimento explícito.

5 – Documentar todo o processo reali-
zado e o conhecimento produzido, sociali-
zando-o com a comunidade de entorno.

Tempo estimado: 
4 aulas de 50 minutos.

Materiais utilizados: 
Pão de forma
Gelatina sem sabor
Palito de churrasco
Receita de antibiótico
Papel quadriculado
Régua
Ingredientes para uma receita de es-

trogonofe.

Contextualização
A contaminação dos alimentos, por 

micro-organismos, representa riscos à 
saúde humana. Estes riscos podem ser 
evidenciados por relatos de casos ocor-
ridos com os próprios estudantes e/ou por 
acesso complementar a mídia audiovisual 
que evidencie os aspectos relevantes do 
tema, promovendo a sensibilização dos 
estudantes para o assunto.

Problematização
1 - Com que taxa de crescimento se de-

senvolve uma colônia de fungos que infecta 
um pedaço de pão?

2 – Como varia o crescimento de uma 
colônia de bactérias, ao longo de uma sema-
na, depositadas sobre gelatina sem sabor?

Encaminhamento da pesquisa – pro-
cedimentos experimentais

Inicialmente convidamos os alunos a 
contaminar uma fatia de pão de forma com 
bolor, com uma área de aproximadamente 
1cm2. E por cinco dias, eles obtiveram 
informações a respeito da área infectada, 
registrando os dados obtidos experimen-
talmente.

Juntamente com esse experimento, os 
alunos também foram convidados a regis-
trar o aumento de bactérias ao longo de 
uma semana utilizando gelatina sem sabor.

A partir desses dois experimentos, a 
turma tabulou os dados e construíram os 
seus respectivos gráficos. 

Os dados coletados foram o seguinte:

Pão de forma:

Dia Área aproximada em cm2

0 1

1 Não houve registro

2 Não houve registro

3 6

4 18

5 38

Análise dos resultados obtidos experi-
mentalmente

A partir das curvas obtidas, os es-
tudantes analisaram o crescimento dos 
fungos, no decorrer do tempo, eviden-
ciado pelo comportamento dessa função 
matemática.

Os pontos a seguir representam na 
ordem: dia (variável independente) e área 
infectada (variável dependente).

A (0,1); B (3,6); C (4,18); D(5,38)

A partir desses dados, os alunos cons-
truíram o gráfico no papel quadriculado e 
também utilizaram o laboratório de infor-
mática para construir essa função utilizando 
o software geogebra. Pesquisaram sobre o 
tipo de função que esse gráfico representa 
e concluíram que estavam trabalhando com 
a função exponencial. Nesse momento, os 
alunos analisaram o comportamento dessa 
função, do ponto de vista teórico.

Após essa etapa, disponibilizamos aos 
alunos um vídeo complementar sobre bac-
térias, fungos e decomposição e exploramos 
um texto sobre a chamada ‘Superbactéria’. 
Os alunos construíram relatórios sobre 
todas etapas do processo, com vistas a 
produzirem metaconhecimento sobre todo 
o processo educacional realizado.

Considerações finais
Como produto final do trabalho, os es-

tudantes foram para a cozinha experimen-
tal do Colégio e fizeram um estrogonofe 
com xitaque (fungos), estudaram os com-
ponentes de um antibiótico e realizaram a 
contagem de micro-organismos.

Avaliação
A avaliação é um instrumento, quando 

bem aplicado, mais eficaz na observação 
e verificação imediata do aprendizado 
do aluno. Sendo assim, ela foi realizada 
de forma individual, por meio de obser-
vação durante as atividades propostas, 
envolvendo não somente o conhecimento 
explícito, mas também o desenvolvimento 
de habilidades e competências, no âmbito 
do conhecimento tácito. Coube também 
avaliar o entrosamento dos grupos, o nível 
de competição e colaboração e a capaci-
dade de trabalhar em equipe. •

Depoimento de uma aluna:
“Foi uma forma ótima e fácil mostrar o 
quanto os fungos e as bactérias podem se 
manifestar rapidamente.”

Amanda Pereira da Silva

A proliferação dos microrganismos sobre os substratos de pesquisa e nas fatias de pão pode ser observada com a 
ajuda de uma lupa, ou mesmo através de um microscópio caso a escolha disponha de alguns.

Referências:
CARVALHO NETO, C. Z. Educação 4.0: princípios 
e práticas de inovação em gestão e docência. 
São Paulo: Laborciencia editora, 2017.

CASSIANO ZEFERINO DE 
CARVAlHO NETO
Gestor de projetos do Laboratório 
de Pesquisa em Educação Científica 
e Tecnológica do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 
É fundador e atual presidente do 

Instituto Galileo Galilei para a Educação (IGGE). Realizou 
pós-doutorado em Educação Digital (ITA), doutorado 
em Engenharia e Gestão do Conhecimento e mestrado 
em Educação Científica e Tecnológica (UFSC). Possui 
licenciaturas em Pedagogia e Física (PUCSP). É autor e 
gestor executivo do Programa de Educação Profissional 
Continuada ‘Docência com Inovação em Educação’ – o 
Novo Ensino Médio, executado pelo IGGE em parceria 
com o SIEEESP. Site: www.carvalhonetocz.com. 
Apoio do Instituto Galileo Galilei para a Educação (IGGE). 
www.igge.org.br e 4educa (www.4educa.com.br).
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Obituário

N o dia 15 de outubro (domingo), 
perdemos um valioso colaborador 

e um amigo muito amado: Gerson Trevi-
zani, o querido Duda, como era conhecido 
por todos, diretor regioanal de Bauru 
faleceu, aos 74 anos, vítima de um infarto.

Trevizani foi, por 27 anos, nosso dire-
tor regional em Bauru, apoiando a dire-
toria e a instituição sindical. Ele sempre 
seguiu as diretrizes que o sindicato traçou 
para a categoria e lutou extremamente 
pelas causas de sua região. Um grande 
líder, era admirado por todos que conhe-
ciam a sua garra e vontade de trabalhar 
por uma educação melhor.

“Lembro ainda com saudade da últi-
ma reunião realizada em Bauru, no dia 21 
de agosto, quando o saudoso Duda abriu 
os trabalhos, com a veemência de sem-
pre, liderando os educadores da região 
para a pratica de um ensino profissional 
e de qualidade, aliás essa veemência 
sempre foi a sua marca”, lembra Benjamin 
Ribeiro da Silva, presidente do Sieeesp.

O professor e empresário do setor 
educacional, conhecido por todos como 
Duda, ao lado de seu sócio, José Luiz 
Garcia Peres, comprou o antigo Cursos 
Brasil – que na época só oferecia o ensino 
fundamental – e o transformou, liter-
almente. Hoje conhecido como Cursos 

Preve e contando com unidades em várias 
cidades, atende da educação infantil até 
o ensino médio e pré-vestibular. Duda 
foi um dos responsáveis por alavancar 
a educação na região central do Estado 
de São Paulo.

Ele também era concessionário da 
TV Preve, emissora de sinal aberto desde 
1995, que apresentava diariamente a 
entrevista do programa Enfoque Re-
gional, tendo uma audiência fiel e sendo 
bastante conhecido. 

Inclusive, foi com aplausos que o seu 
corpo deixou o Centro Velatório Terra 
Branca, na tarde da segunda-feira, dia 
16, em Bauru, para ser sepultado no Ce-
mitério Jardim do Ypê. O gesto foi um ato 
de reconhecimento pelo legado deixado 
pelo educador.

Fez muitos amigos ao longo de sua 
vida e a sua ausência será extremamente 
sentida por todos aqueles que o con-
hecerem. A prova disso são os diversos 
lamentos sobre a sua morte nas redes 
sociais. 

O Grupo Preve também deixou a 
seguinte nota:

“O Grupo PREVE agradece a todos 
as manifestações de solidariedade pelo 
falecimento do professor Duda Trevi-
zani, nosso presidente. Seu legado de 

SIEEESP PERDE DOIS
gRANDES COlABORADORES
Com muita tristeza a diretoria e os 
funcionários do Sieeesp comunicam a 
morte de dois grandes colaboradores no 
mês de outubro. 

GERSON TREVIZANI,
AOS 74 ANOS

competência, criatividade, generosidade, 
amizade e dedicação à educação, que 
sempre nos contagiou, permanecerá 
vivo em todos os funcionários, diretores 
e professores. O melhor ensino do inte-
rior, comprovado por gerações, segue 
seu trabalho para continuar oferecendo 
a qualidade que os novos tempos exigem. 
Também a TV PREVE, com seu conteúdo 
necessário e admirado por todos, através 
de seus dedicados funcionários, seguirá 
com a realidade das redes de canais digi-
tais, servindo com excelência a cidade de 
Bauru e a região. Assim, mais uma vez, o 
Grupo PREVE agradece as homenagens 
ao nosso saudoso presidente Duda 
Trevizani.”

Ele deixa os filhos Maria Augusta, 
Paulo Eduardo, Gerson, Mônica, Miriam 
e Márcia, a esposa Eliana, além de netos 
e bisnetos. •

um grande líder, 
era admirado 

por todos que 
conheciam a sua 

garra e vontade de 
trabalhar por uma 
educação melhor
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M orreu na madrugada do dia 16 de 
Outubro, o professor e advogado 

Augusto Cezar Casseb, antigo colaborador 
da entidade que ocupou o cargo de diretor 
regional anos atrás. Cezar lutava contra um 
câncer no pâncreas há seis meses e desde 
setembro estava internado em um hospital 
na capital paulista, onde morreu.

Nascido em Paraíso em 23 de dezembro 
de 1942, Augusto Cezar Casseb se formou 
em Matemática pela Universidade de 
Ribeirão Preto (Unaerp) e em Direito pela 
Fadir (atual Unirp).

Casseb era presidente da Sociedade 
Assistencial de Educação e Cultura (man-
tenedora da Faculdade Rio-pretense de 
Filosofia, Ciências e Letras – Farfi e da Facul-
dade de Ciências Sociais Aplicadas – Facisa, 
agrupadas sob a denominação de União 
das Faculdades do Norte Paulista – Unorp) 
desde 1972.

Cezar foi também diretor administra-
tivo da Farfi desde 1972, da Facisa desde 
1995, do Colégio Sistema Positivo desde 
1976 e era diretor-geral e administrativo 
da Unorp desde 1997. Entre 1986 e 2005, 
foi diretor da Folha de Rio Preto e em 1984, 
fundou e dirigiu a Rádio Centro-América.

Na política, Casseb foi presidente mu-
nicipal do extinto PFL em 1996 e Secretário 
Municipal da Indústria e Comércio entre 
1997 e 1999. Casseb atuou, ainda, como 
conselheiro da Associação Comercial e 
Industrial (Acirp) de 1984 a 1988 e foi dire-
tor da Associação de Jornais do Interior 
(Adjori), do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino do Estado de São Paulo SIEEESP 
e presidente do Sindicato das Entidades 
Mantenedoras do Estado de São Paulo em 
Rio Preto e região. 

grande empreendedor
Para o historiador rio-pretense, Lelé 

Arantes, Cezar Casseb era um homem 
bastante polêmico quando se tratava de 
política. “Ele não era de medir as palavras 
sobre aquilo que acreditava e defendia 
com muita garra, um liberal convicto”, 
disse.

Na trajetória profissional, Arantes 
definiu o Casseb como um grande em-
preendedor. “Foi um homem que há 40 

AUGUSTO CEZAR CASSEB,
AOS 74 ANOS

anos veio para Rio Preto, montou uma 
faculdade, transformou-a no que é hoje e 
teve vários negócios, como a rádio Centro 
América e a Folha de Rio Preto, junto ao 
irmão”, destacou o historiador.

“Infelizmente, em curto espaço de 
tempo o Sieeesp perde mais um de seus  
colaboradores, que muito contribuiu para 
o engrandecimento do ensino do país”, 
lamenta Benjamin Ribeiro da Silva, presi-
dente do Sieeesp. •

Foi um homem que há 40 anos veio 
para Rio Preto, montou uma faculdade 
e transformou-a no que é hoje
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Música

E spero que o artigo da edição passada 
possa ter ajudado na ampliação da 

percepção do ritmo com relação às pessoas 
e aos alunos em geral.

Agora, com a formação da bandinha fi-
cará mais fácil identificar as dificuldades dos 
alunos em organização de ritmos, mas tam-
bém por outro lado facilitará a composição 
em conjunto da pequena orquestra. Como? 
É que a partir da identificação dos timbres e 
alturas dos sons (grave, médio e agudo), e 
acompanhamento da música em conjunto, 
além do aparecimento da dúvida particular 
dos alunos, que será percebida por você 
professor, os próprios alunos se ajudarão 
corrigindo-se uma aos outros. Isto quer 
dizer que o grupo está em sintonia e pre-
cisamos aproveitar este momento. Mesmo 
que este momento dure apenas os últimos 
cinco minutos restantes da aula.

Pois bem, começamos a separar os 
instrumentos pela qualidade do som que 
ele produz: surdos e tambores com o som 
grave deverão ficar ao fundo, tambores 
com sons médios ficarão à direita do 
regente, caixas e ganzás (ou chocalhos) 
à frente dos surdos, e pratos, reco-recos, 
apitos com sons extremamente agudos 
ficarão à esquerda do regente. Caso tenha 
instrumentos polifônicos, violões, violinos, 
cellos, teclados, instrumentos de sopro, 
estes deverão estar à frente de todos, 
exceto do regente.

A partitura Lissoni a seguir (Grade 
Quaternária A/B), está num compasso de 
quatro tempos, como uma grande parte 
das músicas que usamos em escolas. O 

propósito desta peça é que o você poderá 
usá-la para o acompanhamento de música 
natalinas como: “Então é Natal”, “Jingle 
Bells”, “Anoiteceu”, e outras.

Vamos
Preparar uma

Bandinha?
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Música

PROF. MAESTRO SIDNEy 
lISSONI
E-mail: slissoni@hotmail.com
Instagram: @sidney_lissoni

Vamos tomar como exemplo a música 
de John Lennon “So This Is Christmas”, 
regravada pela cantora Sinome com o título 
“Então é Natal”. Você poderá baixar a letra 
da música e, junto aos seus aos seus alunos, 
grifar as sílabas fortes que coincidem com 
os primeiros tempos do compasso: “Então 
é Natal... e o que você fez... um ano termi-
na... e nasce outra vez...”. Note que existem 
quatro sílabas marcadas tal, fez, mi, vez, 

que correspondem aos primeiros tempos 
dos compassos. Na partitura temos apenas 
dois compassos que deverão se repetir 
por toda música. Sendo o primeiro “A”, as 
sílabas que estarão no primeiro tempo são 
as tal e mi, e no segundo compasso o “B” 
estarão as sílabas fez e vez.

Agora vamos ao acompanhamento 
da banda. Note que o surdo e o tambor 
médio fazem o mesmo papel. Mas você 

poderá modificar o surdo batendo apenas 
nos tempos 1 e 3 de ambos compassos, dei-
xando a batida de contratempo (no tempo 
2 do compasso B) para o tambor médio. Em 
seguida acrescente a caixa nos tempos 2 e 
4. As batidas do chocalho são três a cada 
tempo, isto é, se contarmos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 
2, 3, o número 1 estará sempre nos tempos 
precisos dos compassos (tempos 1, 2, 3, e 
4). Já a pandeirola além de ter uma batida 
em cada tempo, tem também uma batida 
a cada contratempo. O prato deixe para 
tocá-lo no início de cada estrofe, e quando 
terminar a música.

Outras músicas como “Noite Feliz”, 
“Adeus Ano Velho”, “We Wish You a Merry 
Christmas”, etc. estão num compasso 
ternário, o mesmo das valsas, aqui repre-
sentada pela Grade Ternária A/B. 

Esta partitura você poderá começar 
tocando a pandeirola a cada tempo, assim 
ficará mais fácil manter o andamento. Em 
seguida acrescente o surdo no tempo 1, e 
a caixa nos tempos 2 e 3. Posteriormente 
introduza o tambor médio. Caso não tenha, 
o surdo poderá fazer o seu papel tocando 
também no contratempo do terceiro tem-
po do compasso B. O chocalho e pratos são 
os enfeites que poderão entrar no refrão, 
ou em outra parte da música. 

Agora é só ensaiar. Na próxima edição 
trabalharemos a memória através de uma 
música que seus alunos farão.

Bom Trabalho e Abraços Fraternos. •
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Déficit de Atenção

Sugestões de atividades para: Tdah e 
Autismo

Faixa etária: 6 a 10 anos.

D e acordo com a Associação Brasileira 
do Déficit de Atenção, existem al-

gumas técnicas para melhorar a atenção 
e memória sustentadas de crianças com 
tdah. O Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH) é um trans-
torno neurobiológico, de causas genéticas, 
que aparece na infância e frequentemente 
acompanha o indivíduo por toda a sua vida. 
Ele se caracteriza por sintomas de desaten-
ção, inquietude e impulsividade. Dentre as 
diversas técnicas que visam potencializar 
o aprendizado de crianças com tdah, na 
medida do possível, oferecer para o aluno 
e toda a turma tarefas diferenciadas. Os 
trabalhos em grupo e a possibilidade do 
aluno escolher as atividades nas quais quer 
participar são elementos que despertam o 
interesse e a motivação. É preciso ter em 
vista que cada aluno aprende no seu tempo 
e que as estratégias deverão respeitar a in-
dividualidade e especificidade de cada um. 

Diante disso, iremos apresentar três 
atividades prática retiradas de nossos livros 
“120 dinâmicas de grupo – para viver, con-
viver e se envolver” e “100 jogos psicomo-

TDAH E
AuTISMO
TDAH E
AuTISMO
TDAH E
AuTISMO
TDAH E
AuTISMO

tores – uma prática relacional na escola”.
• Dinâmica das quatro estações: reunir 

a turma em quatro grupos e cada qual terá 
uma cartolina ou material similar. Cada um 
deles representará uma estação do ano 
(primavera, verão, outono e inverno). O 
professor irá colocar uma música e os inte-
grantes dos grupos deverão iniciar um de-
senho representando sua estação do ano. 
Após dois minutos de dinâmica os grupos 
deverão trocar de cartolina, de maneira 
que a partir de agora irão completar e me-
lhorar o novo desenho recebido. Para esta 
atividade o professor poderá disponibilizar 
diversos materiais para a confecção dos 
desenhos, tais como: lã, fitas coloridas, 
cola, papéis coloridos, jornal, canetinhas, 
algodão, palitos de picolé e etc.

• Encontro dos animais: disponibilizar 
cartões com figuras de animais para cada 
aluno, de maneira que os animais se repi-
tam para que se formem grupos no final 
da atividade. Cada aluno deverá observar 
que animal está representando e quando 
der início a dinâmica, cada um irá imitar tal 
animal tentando encontrar outros iguais a 
ele pelo espaço de jogo. Quando os grupos 
estiverem formados, solicitar que troquem 
de cartelas com os amigos de grupos dife-

rentes e desta vez, ao iniciar a atividade, 
deverá procurar os animais semelhantes 
apenas imitando o som referente.

• Troque de lugar comigo: turma em 
círculo e cada participante dentro de um 
pequeno círculo. Um integrante inicia a 
atividade dizendo que é um objeto (pode 
ser animal, um artista, um brinquedo) e 
pedindo para que um companheiro do 
grupo troque de lugar com ele. A atividade 
se realiza, por exemplo, com Marcus dizen-
do: EU SOU UMA BOLA E PEÇO PARA QUE 
MARCELLE TROQUE DE LUGAR COMIGO! 
Neste momento, a participante Marcelle 
deverá se deslocar para o lugar de Marcus 
imitando uma bola, ou seja, rolando ou da 
maneira mais criativa que escolher. Depois 
dessa troca, o participante que imitou a 
bola (ou o que for mencionado) deve se 
dirigir a outro companheiro executando 
e mesma dinâmica. A atividade continua 
até que todos do grupo tenham sido 
chamados.

A partir do último Manual de Saúde 
Mental – DSM-5, que é um guia de classi-
ficação diagnóstica, o Autismo e todos os 
distúrbios, incluindo o transtorno autista, 
transtorno desintegrativo da infância, trans-
torno generalizado do desenvolvimento 
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não-especificado e Síndrome de Asperger, 
fundiram-se em um único diagnóstico 
chamado Transtornos do Espectro Autista 
– TEA. O autismo é uma condição perma-
nente, a criança nasce com autismo e torna-
se um adulto com autismo. Assim como 
qualquer ser humano, cada pessoa com 
autismo é única e todas podem aprender. 
As pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista podem se destacar em habilidades 
visuais, música, arte e matemática. Abaixo 
uma pequena lista de dicas fundamentais:

 - A maioria das pessoas com autismo é 
boa em aprender visualmente;

 - Algumas pessoas com autismo são 
muito atentas aos detalhes e à exatidão;

 - Geralmente possuem capacidade de 
memória muito acima da média;

 - É provável que as informações, rotinas 
ou processos uma vez aprendidos, sejam 
retidos;

 - Algumas pessoas conseguem concen-
trar-se na sua área de interesse especifico 
durante muito tempo e podem optar por 
estudar ou trabalhar em áreas afins;

 - A paixão pela rotina pode ser fator 
favorável na execução de um trabalho;

 - Indivíduos com autismo são fun-
cionários leais e de confiança;

A partir de agora, apresentaremos três 
atividades práticas para serem trabalhadas 
com crianças de 6 a 10 anos de idade que 
possuem autismo:

• Banco ordenado: o professor so-
licitará a toda turma que fique de pé sobre 
um banco sueco em uma ordem aleatória. 
Quando todos estiverem na posição solic-
itada, o professor dirá que a tarefa deles 
será de ordenar os alunos no banco de 
acordo com o número da chamada, ou 
seja, do primeiro número até o último, 
sendo que não poderão sair do banco. 
Outros desafios poderão ser solicitados, 
aumentando a dificuldade de ordenação, 
tais como: ordenar por tamanho; por mês 
de aniversário; meninos do lado direito e 
meninas do lado esquerdo.

• A história de todos: colocar a turma 
sentada, formando uma roda. O professor 
dará início a uma história com um tema 
preestabelecido pelo grupo. O professor 
dirá aos alunos que essa é uma história que 
será repleta de momentos bem diferentes 
e divertidos e que, após ele (professor) 
contar uma parte dessa história, aquele 
que estiver à sua direita deverá dar con-
tinuidade aos fatos. Os alunos deverão ter 
liberdade para conduzir o desenrolar dessa 
história, contanto que cada fato narrado 
tenha coerência com o tema combinado. 
Quem não conseguir dar seguimento de-
verá reiniciar a mesma história ou então 
outro tema.

• Levante-se: toda turma deverá es-
tar dividida em duplas, sentadas no chão, 
sendo cada participante um de costas 
para o outro. As duplas deverão cruzar 
os braços, não sendo permitido soltá-los. 
Cada dupla terá a tarefa de levantar-se 
sem a ajuda das mãos. Com o decorrer 
da atividade, dividir a turma em trios, 
quartetos, quintetos e assim por diante, 
estando cada aluno na mesma posição da 
atividade inicial (sentados de costas um 
dos outros e tentarão se levantar sem 
utilizar as mãos).

Diante disso, acreditamos que toda 
e qualquer atividade com fins relacionais 
poderão contribuir com uma inclusão 
verdadeira, pois a interação entre as 
crianças será respeitada e vivenciada em 
sua essência. Há um diálogo e uma comu-
nicação entre os corpos. Por meio destes 
corpos, vem à expressão, revelando a 
afetividade, a agressividade, o limite e ade-
quando este corpo a uma corporeidade. 
Dessa forma, o indivíduo vai formando 

sua personalidade. O favorecimento da 
expressão na criança faz com que ela 
demonstre seus sentimentos ou mesmo 
suas dificuldades. Essa expressão pode 
ser demonstrada por meio de ações, 
brincadeiras ou outras atividades. As-
sim sendo, a criança abstrai com mais 
facilidade, já que sua imaginação é 
trabalhada o tempo todo, fazendo com 
que exista um desenvolvimento em suas 
aquisições. Todo esse movimento faz com 
que aconteça a conscientização corpo-
ral. Com uma melhor expressividade e 
comunicação, a afetividade surge com 
mais intensidade e é determinante nas 
relações com o corpo, nas sensações e na 
produtividade. A afetividade é essencial, 
necessária e estimulante. Não podemos 
esquecer que a agressividade faz parte de 
todo um contexto necessário para uma 
composição afetiva do indivíduo com o 
meio, da mesma forma que a agressivi-
dade pode ser um meio de comunicação 
desse indivíduo com este mesmo meio. 
É o dar e o receber. Devemos, de certo, 
observar que, quando há agressividade 
em excesso ou a autoagressão, deve ser 
sinalizada e limitada. Da mesma forma, 
quando a agressividade é reprimida, 
pode levar o indivíduo à introversão ou 
a outra condição, sendo necessário tra-
balhar o limite, mostrando o equilíbrio 
entre o permitir e o proibir. O limite se 
refere às noções espaciais, temporais 
por meio do movimento intencional e 
prazeroso. Todas essas experiências são 
de extrema importância, já que a própria 
corporeidade se constrói por meio delas. 
Portanto, afetividade, agressividade, 
comunicação, expressão, corporeidade 
e limites caminham juntos, pois são cons-
tituídos por meio das emoções e estão 
ligados à noção de identidade. •

JOSÉ RICARDO MARTINS MACHADO
MARCuS VINICIuS DA SIlVA NuNES
Especialistas em Psicomotricidade e professores de Educação Física. Autores dos livros “120 dinâmicas 
de grupo: para viver, conviver e se envolver”, “Estimulação na creche”, “Educação básica no ensino 
fundamental I” e “100 Jogos Psicomotores – uma prática relacional na escola”. Publicados pela Wak 
Editora.

Referências:

MACHADO, José Ricardo Martins e 
NUNES, Marcus Vinícius da Silva. 120 dinâmi-
cas de grupo: para viver, conviver e se 
envolver. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012.

MACHADO, José Ricardo Martins e 
NUNES, Marcus Vinícius da Silva. 100 Jogos 
Psicomotores – uma prática relacional na 
escola. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

www.autismo.institutopensi.org.br
www.tdah.org.br

O autismo é 
uma condição 
permanente, a 
criança nasce 
com autismo 
e torna-se um 
adulto com 
autismo
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Jogos

O jogo assume uma função ímpar 
quando aplicado em sala de aula. 

Longe de serem apenas uma reprodução 
histórica dos saberes, as aulas precisam 
cativar os alunos para aprender, princi-
palmente aquém da virtualidade, embora 
haja muitos deles já adaptados à ambiência 
tecnológica e extremamente competi-
tiva que existe. Precisamos considerar 
que o jogo ainda como um diferencial; é 
um importante recurso didático para o 
professor usar como alternativa de suas 
técnicas, além das cotidianas formas de 
apresentação conteudista que ainda usa-
mos em sala de aula. Porém, o jogo, neste 
contexto precisa ser compreendido como 
suporte para novos discursos no processo 
de ensino-aprendizagem. O ideal é que, 
durante as aulas, assumam um propósito 
muito mais colaborativo, do que competi-
tivo, pois naturalmente as crianças já são 
egocêntricas, e ao falarmos em jogo, já 
vem a ideia de ganhar/perder. Dessa for-
ma, devemos articular essa atividade de 
modo a permitir a participação simultânea 
e total dos alunos, sem que nenhum deles 
seja excluído das considerações colocadas 
em pauta no/pelo grupo. Isso não é fácil, 
mas é possível! É indispensável que todos 
sejam atores dessa dinâmica; que todos 
tenham vez à voz e exercitem o discurso 
apropriado a cada situação, seja em ter-
mos de organização do pensamento e da 
linguagem e pela expressividade oral; seja 
pelo teor conceitual a que se referem. É 
momento de aprenderem a usar a fala, a 
língua, pôr em prática todo vocabulário 
ativo (e passivo – por que não?), exercitar 
a contextualização, as referências e todo 
repertório que possuem. Dentre algumas 
funções, os jogos servem para auxiliar 
nos esclarecimentos em relação a deter-
minadas dúvidas, reforçar conteúdos já 
estudados, aprimorar os conhecimentos 
a partir do que o aluno já domina. Servem 

ainda para motivar; atrair à participação; 
possibilitar o envolvimento de todos; 
oportunizar momentos de “troca de 
saberes” – um “aprender com” o outro; 
promover a autoestima, principalmente 
aos que ficam sempre à margem, e valori-
zar o conhecimento de todos, o repertório 
e a expressão oral.

Considerando a interdisciplinaridade 
como uma rede de saberes, cujas infor-
mações se cruzam e contribuem para 
esclarecimentos de diversos conceitos, 
a inter-relação de temas sempre estará 
presente quando jogamos. O pensamento 
percorre desde a busca da resposta ao 
problema exposto até a apresentação 
da solução. Nessa circunstância, também 
acionamos as habilidades de associar, 
comparar, incluir, excluir, reconstruir etc. 
e devido a isso, toda proposta de jogo 
permite a interdisciplinaridade. Vejamos 
um exemplo: Ao propormos um jogo 
com o tema alimentação, poderemos in-
tervir com amplas reflexões a respeito de 
educação alimentar; condições culturais, 
históricas, sociais e sustentabilidade; 
questões geográficas: tipos de solo, uso de 
agrotóxico; mão-de-obra e modernidade 
em maquinários etc. Enfim, são inúmeras 
as possibilidades de envolver os alunos 
numa situação-problema para estudos 
que visam à ligação dos conhecimen-
tos, envolvendo sempre duas ou mais 
disciplinas. Por isso o professor deverá 
preparar esses momentos com cuidado, 
para aproveitar todas as possibilidades de 
exploração do tema.

Quando as crianças estão realmente 
envolvidas numa atividade, elas demons-
tram segurança e grande estima por poder 
contribuir de alguma forma, na cons-
trução dos saberes. Levando em conta 
que o jogo é uma brincadeira, cuja regra 
principal é pensar, refletir, trocar ideias e 
participar, antes de se posicionar, ninguém 
quer ficar de fora, pois o envolvimento cria 
um clima benéfico, carregado de energia 
positiva que favorece o ser-estar de cada 
participante, através das atitudes, dis-
curso, postura, demonstração de valores 
etc. cada um quer e precisa, contribuir 
com algum palpite, mesmo que seja para 
reforçar ou discordar de algo que alguém 
declarou. Nesse momento, toda palavra 
enunciada evoca saberes pessoais que 
cada um carrega e precisa participar, parti-
lhar. Enfim, numa situação-problema sem-

O papel pedagógico dos
jogos no dia a dia escolar

O ideal é que 
assumam um 

propósito muito 
mais colaborativo, 

do que competitivo
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pre haverá um tom provocativo que levará 
o grupo a unir pensamentos e falas para 
se construir um caminho e apresentar uma 
solução. Havendo discussão no grupo, 
todos podem cooperar em igualdade. Em 
todos os jogos que proponho, sugiro que 
sejam trabalhados em pequenos grupos 
e que, sempre após lançar uma questão, 
o mediador dê um tempo para todos 
do grupo discutirem sobre o tema, en-
quanto os observa. Nesse tempo, todos 
precisam contribuir com o que sabem. É 
necessário que os alunos colaborem com 
o que têm/sabem. Vale exemplificar com a 
seguinte analogia: se vamos preparar uma 
surpresa para o professor, precisaremos 
programar, juntar todas as ideias, para de-
pois selecionarmos o que realmente será 
feito. No jogo em grupo é assim também: 
é o preparo coletivo e a contribuição com 
os saberes de cada um; todos têm o que 
oferecer para resolver o problema. É pre-
ciso considerar sempre, que não devemos 
enaltecer a competição – embora também 
precisemos trabalhar com o ganhar e o 
perder, mas sim, a plena participação, e 
por isso, a ênfase nessas práticas ser na 
colaboração para se chegar à vitória. 

Muitas vezes, o aluno que é tímido ou 
apático está sujeito a gracejos e piadas 
por parte de alguns, e isso o torna cada 
vez mais retraído e distante da vontade 
de participar das atividades, pois sente-se 
acuado e acha que se opinar será ridiculari-
zado, no entanto, quando sensibilizamos 
a turma a respeito de valores, de ser hu-
mano, aos poucos vamos conquistando a 
confiança dos que (quase) não participam, 
tornando os outros um pouco (mais) sen-
síveis ao isolamento daquele. No entanto, 
é bom pensar que não é (tão) fácil mudar 
a postura de uma criança apática, pois 
certamente há uma série de questões que 
a tornam(ram) assim, e acredito que o jogo 
pode fortalecer as relações pessoais, auxi-
liando-a a enxergar outras faces sociais. 
Então se conseguirmos conquistar a confi-
ança dos apáticos, certamente os faremos 
acordar para a autoestima, colocá-los aos 
poucos em interação com o grupo e torná-
los fiéis representantes de seus pensa-

mentos, suas ações. Isso precisa iniciar 
com o estímulo do professor, permitindo 
que cada um exerça o protagonismo a 
que tem direito. Todos precisam atuar, 
expressar-se com segurança, seriedade e 
sabedoria para aprender a se posicionar 
diante de situações cotidianas, mas pre-
cisamos ensiná-los e dar-lhes espaço para 
isso. É trabalhoso, mas não impossível.

Ao passar do 2º ano, as crianças en-
tram numa rotina de estudos acadêmicos, 
conceituais, parecendo que agora todos 
já sabem ler, escrever e calcular, então 
chegou a hora de lhes depositarmos os 
conhecimentos... A velha (e contínua) 
história que Freire nos trouxe, como a Edu-
cação Bancária, que tanto combatera, mas 
que ainda preservamos. A formação do-
cente ainda preza por rituais acadêmicos 
que visam aprender as teorias.... É preciso 
revertermos essa questão; sairmos desse 
discurso de que tanto criticamos e pouco 
temos feito para mudar; facilitar para que 
haja mais momentos discursivos dirigi-
dos; mais situações para a ensinagem do 
expressar-se; do conversar, argumentar, 
sem prostituir a palavra. E o jogo tem início 
nos primeiros diálogos (entre mãe e bebê; 
cuidadores/monitores e crianças etc.) e 
não pode “emudecer” quando a criança 
ainda precisa aprender a emitir opiniões 
fundamentadas, embasadas em saberes 
que começam precocemente e vamos 
auxiliando para sua ampliação. Por isso, o 
jogo sempre será um recurso importantís-
simo para os professores.

Em relação à periodicidade, precisa-
mos refletir sobre o seguinte: se conside-
rarmos o valor do jogo didático como 
uma prática lúdica, devemos deixar claro 
aos alunos, que a todo momento estão 
aprendendo; que essa “brincadeira” é 
organizada e que é preciso manter ordem 
nessas horas também. Outrossim, deixe-
mos claro que preci samos nos atentar 
para os diferentes momentos durante as 
aulas: ora o professor tomará a frente, 
ora serão eles que terão a vez de se mani-
festar. Tendo isto como combinado, aos 
poucos se disciplinarão para a dinâmica 
que o professor tem para suas aulas e o 

O jogo é uma brincadeira, cuja
regra principal é pensar, refletir, 
trocar ideias e participar, antes
de se posicionar, ninguém quer

ficar de fora, pois o envolvimento
cria um clima benéfico
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jogo poderá ser usado com a frequência 
que o professor achar melhor. O que não 
podemos, é banalizar o momento do 
jogo, deixando-o como prêmio ou que 
servirá para preencher um tempo da aula 
porque estão cansados e precisam relaxar. 
Vale lembrar que o professor precisa, ao 
preparar suas aulas, colocar o jogo na 
pauta, porém com o objetivo previsto para 
“aquele dia”, por exemplo: o jogo servirá 
nesse dia para reforçar ou relembrar um 
conteúdo, fixar conceitos novos, levantar 
hipóteses sobre uma questão; levantar 
semelhanças entre conteúdos diferen-
tes; demonstrar que compreenderam e 
dominam determinadas informações etc., 
afinal, há uma rotina que não se pode des-
prezar. Dessa forma é interessante ter um 
quadro para se programar as atividades 
da semana, e nele constar quando haverá 
tal atividade, ou o professor, através 
da gestão democrática em sala de aula, 
pode combinar com os alunos o melhor 
momento para jogarem.

Nos últimos tempos, regras não têm 
sido bem vindas para a sociedade em 
geral, entretanto, uma de nossas preo-
cupações em sala de aula é administrar 
a disciplina, a ordem, a organização, 
para que possamos desempenhar um 
bom papel docente. Mas nem todas as 
crianças nos acompanham nisso, afinal 
estamos com muitos problemas disci-
plinares, devido a vários fatores. Assim, 
acredito que uma grande contribuição do 
jogo didático é ‘treinar a aprendizagem 

de seguir as regras’, a ‘criar um ritmo 
disciplinar’ para melhor aproveitamento. 
Para alcançarmos isso, precisamos que os 
alunos entendam porque elas existem, 
e por que devemos segui-las. Sabemos 
que a tendência é que desde pequenos 
eles burlem as regras, afinal ainda que-
rem que tudo aconteça da forma como 
desejam, por não entenderem de outra 
forma. Mas precisamos ensinar-lhes!! Se 
aplicarmos pequenas dinâmicas, estas 
poderão servir para reflexão coletiva 
sobre “ter X não ter regras”. É impor-
tante que os alunos tragam à tona as 
possíveis justificativas para a existência 
das normas no cotidiano de todos nós. 
Embora sejamos livres, temos limitações, 
restrições, valores; então precisamos 
exercitar tudo isso. Que tal iniciar a apre-
sentação do conceito de normas, leis, 
regras a partir do que as crianças sabem 
sobre o assunto? Esse pode ser o início de 
um trabalho com a postura das pessoas 
em diferentes momentos, mas com a 
opinião deles também, afinal, é relevante 
que consigamos fazê-los pensar sobre o 
valor do Sim e do Não e que façam parte 
da organização dos limites. Eles têm que 
compreender também que os adultos é 
que devem ensinar a comportarem-se em 
diferentes situações. Sendo assim, se os 
convidarmos para auxiliar na elaboração 
das regras para qualquer momento (seja 
durante as aulas ou em alguma atividade, 
em especial), já se sentirão coautores de 
todos os combinados. Se contribuírem 

nas regras de boa convivência em sala, 
por exemplo, se sentirão agentes das 
ações; envolvidos e mais responsáveis a 
cumpri-las, haja vista que devem apren-
der a honrar a palavra. Aos que opinaram 
contra, em algum item, precisamos 
oportunizar situações para reverem 
seus conceitos, provavelmente a partir 
de atitudes que provoquem revolta ou 
contrariedade e cheguem à ponderação 
e ao respeito. Pensemos: se não quero 
algo para mim, não devo desejá-lo para 
outra pessoa. Precisamos reaver a partir 
desses momentos os valores adormeci-
dos nas relações sociais de base; somos 
educadores e isso também faz parte de 
nossas tarefas. Enfim, a partir desses 
novos olhares para as regras, durante os 
jogos perceberão o quão necessário é res-
peitar o que pode e não pode fazer, sendo 
inclusive, capazes de criar, opinar sobre 
as regras de determinados jogos e o pro-
fessor alterar, se assim lhe convier. Após 
um bom trabalho de reflexão, acredito 
que poderão aceitar quaisquer regras do 
jogo, ainda que estejam brincando, pois 
por mais que tenham limites, todos têm 
direito a manifestar-se e à participação. •

RITA DE CÁSSIA SANTOS 
AlMEIDA
Professora de Português. 
Pedagoga. Psicopedagoga. Autora 
do livro “Jogos em Sala de Aula 
– Ensino Fundamental” (Wak 
Editora)

Jogos
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Educação Infantil

C om a chegada de mais um ano letivo, 
muitas expectativas surgem, pois é 

chegada a hora de recomeçar, arrumar a 
casa e planejar ações que causem boa im-
pressão e oportunizem a empatia entre os 
pares logo nas primeiras semanas de aula. 
Na primeira etapa da educação básica - a 
educação infantil, este período de planeja-
mento antecede o início do ano letivo e car-
rega um misto de expectativa e angústia. 
Pensar sobre a nova turma, suas especifici-
dades, sobre as necessidades daqueles que 
precisam de mais atenção, cuidar do espaço 
físico, organizar atividades que propiciem  
uma adaptação do grupo e de cada crian-
ça nele inserido, devem fazer parte do 
momento de preparação para a “Volta 
as Aulas”. Atenção especial requerem os 
documentos: Planos de Ensino e também 
os Planos de Aula. Para melhor elabora-
los, de maneira eficaz, torna-se necessário 
responder a pergunta: O que trabalhar, 
para quem e como? Buscar informações 
nas “Fichas de Anamnese e de Matrícula” 
podem dar algumas pistas. Importante ler 
documentos oficiais e Diretrizes para a Edu-
cação infantil (Ministério da Educação e Cul-
tura - MEC), pois estes documentos ajudam 
a pensar sobre o macro e direcionar o fazer 
cotidiano, com responsabilidade. Avaliar o 
ano que terminou, destacar as melhores 
abordagens, conhecer os conteúdos que 
serão dados, verificar sua importância 
junto ao ambiente educativo, ( re)descobrir 
melhores estratégias para o cotidiano, 
repensar o ambiente educativo, junto ao 

espaço físico existente, também fazem 
parte de um planejamento cuidadoso e 
competente! Feito tal exercício, é chegada 
a hora de consolidar o planejamento, con-
forme a proposta Pedagógica da Escola. 
Na maioria das Instituições brasileiras, à 
primeira semana, após o retorno docente 
é dedicado à formação continuada e ao 
planejamento as atividades. Nesta hora, 
são vistos todos os itens que já falamos, 
mas também, organiza-se o período de 
acolhimento e adaptação das crianças. En-
tende-se que o momento de acolhimento 
exige diversas atividades de integração e 
encantamento. Durante o primeiro mês de 
aula o professor deverá, portanto, prezar 
por projetos pequenos, apresentação e 
criação das regras do grupo (de forma 
lúdica!), ambientação dos pequenos ao 
novo espaço e ao novo grupo. 

No entanto, deve ficar claro para pro-
fessores, coordenadores e diretores das 

diferentes escolas que planejamento e ava-
liação andam juntos. Embora com objetivos 
distintos, são indissociáveis. Ter momentos 
para avaliação e planejamento em um dia 
da semana é fundamental para o sucesso 
de proposta pedagógica durante todo o 
ano. Os agentes educacionais precisam 
entender que o planejamento é um pro-
cesso contínuo, vivo e flexível que requer 
racionalização, organização e coordenação 
da ação docente, articulando- o a atividade 
escolar e as diferentes problemáticas do 
contexto social.

No período dedicado à adaptação 
dos pequenos (e também do professor à 
nova turma), torna-se imperativo ofertar 
atividades que oportunizem a interação 
da criança com o espaço, com o Professor 
e demais adultos que cuidarão dele e, ainda, 
com os seus pares. Na Educação infantil, as 
crianças são muito pequenas e, por vezes 
estranham o ambiente, o jeito de falar, as 
regras. Acolher as famílias pode auxiliar, 
pois conhecer um pouco da história, das 
“manias” dos pequenos, poderá ajudar 
para que a hora do sono e alimentação 
seja tranquilas e, por conseguinte, toda a 
rotina do dia na escola. O acolhimento e 
adaptação se dão, também, com períodos 
mais curtos, dos pequenos nas escolinhas. 
Cada criança tem um ritmo e isso deve ser 
respeitado, neste período. Conhecer bem 
a faixa etária, possibilidades cognitivas, 
afetivas e psicomotoras dos pequenos é 
fundamental para que a frustração seja 
vencida (em ambos dos lados!). Por vezes, 

INÍCIO DO ANO lETIVO NA EDuCAçÃO INFANTIl:
Um período de descobertas, adaptação e tolerância

Os agentes 
educacionais 

precisam entender 
que o planejamento 

é um processo 
contínuo, vivo e 

flexível
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professores bem intencionados, mas des-
preparados, elaboram atividades inatin-
gíveis ou sem sentido para aquela faixa 
etária, o que pode acarretar frustração e 
desinteresse pela rotina escolar. 

Acolhimento e Adaptação: Pensar em 
um bom planejamento, estratégias diver-
sificadas e atividades de qualidade pode 
garantir um processo educativo mais tran-
quilo para as crianças, suas famílias, e, tam-
bém, para os educadores. Portanto, varie-
dade, atenção ao tempo das atividades e 
cuidado com espaço oferecido, respeito 
às características do grupo e aptidão das 
crianças auxiliam no saber fazer cotidiano 
e oportunizam um ano letivo de sucesso!

Vejamos algumas possibilidades práti-
cas:

1. Dia da Família: Neste dia, os familiares 
são convidados a participarem da rotina 
da criança, na escola. Atividades e espaços 
são preparados para que a família possa 
realizar no mínimo duas atividades com a 
criança (sem a intervenção do professor). 
Cantinho da massinha, da história, parqui-
nho, massagem corporal, da pintura, jogos 
de encaixe, jogos com blocos de madeira, 
poderão ajudar a organizar este momento. 

Objetivo: Oportunizar o estreitamento 
de laços entre as instituições sociais, que 
fundamentarão a vida escolar das crianças.

Materiais: Materiais diversos como: 
massa de modelar, papéis e canetinhas 
coloridas, livros de história, jogos pedagó-
gicos.

Faixa etária: 01 a 05 anos.

2.Quebra-cabeça do meu momento em 
família: A atividade é simples e encantado-
ra. A professora cria quebra-cabeças (com 

cortes simples) com fotos do cotidiano de 
cada aluno (solicitados á família, de forma 
antecipada). Pode ser o Carlos na piscina 
com a mamãe. Alice no parquinho com a 
vovó. Leonardo brincando no chão da sala 
com o papai. Enquanto montam seus jogos, 
as crianças são convidadas a verbalizar so-
bre a cena, contar como acontece e o que 
mais gosta de fazer. Importante garantir 
a durabilidade da atividade. Desta forma, 
plastificar o quebra-cabeça é fundamental.

 Objetivos: Conhecer o cotidiano da cri-
ança, conhecendo suas atividades favoritas 
e pessoas da família.

Trabalhar a oralidade, capacidade de 
concentração e habilidades psicomotoras.

Materiais: Fotos de todas as crianças 
em tamanho razoável, para execução do 
quebra- cabeça. Cartolina ou papel mais 
durinho, para organização da base do 
quebra-cabeça. Cola e tesoura.

Faixa etária: 02 a 05 anos.

3. Cantinho da música e relaxamento: 
A adaptação do bebê, na escolinha de 
educação infantil, requer carinho, respeito 
e introdução de atividades com paciência 
e muito respeito. O cantinho da música 
oportuniza um contato individual e mais 
carinhoso entre o educador e a criança. 
Após o banho, a professora coloca o bebê 
em uma posição confortável e com óleos 
aromáticos e ouvindo músicas clássicas 
ou de relaxamento, vai passando óleo no 
corpinho da criança. Caso o pequeno seja 
alérgico, favor utilizar óleo sem cheiro.

Objetivos: Envolver, de forma lúdica 
e sensível, a criança no cotidiano escolar.

Explorar o corpo com a música, imitar, 
inventar e reproduzir sons.

Material: CD apropriados para a ativi-
dade, óleo vegetal e uma bancada limpa 
para deitar a criança.

Faixa etária: 0 a 01 ano.

4. Vídeos da rotina na escola: Toda 
família tem curiosidade para saber sobre a 
rotina do seu filho, na escola. Não falo so-
bre aquelas câmaras de vigilância e sim de 
pequenos vídeos que mostram, um pouco 
da rotina e como as crianças se comportam 
diante daquela rotina escolar.

Objetivo: Registrar o comportamento e 
crescimento da criança, diante de algumas 
atividades escolares.

Material: Celulares com capacidade 
para gravação, máquinas fotográficas ou 
de filmagem.

Faixa etária: 0 a 05 anos.

5. Elaboração das regras do grupo: Em 
círculo, na Rodinha, o professor conversa 
com o seu grupo de alunos e, juntos, ela-
boram a rotina da classe. 

Objetivo: Fazer com que a criança inter-
nalize as regras do grupo, entendendo que 
foram acertadas por todos.

Materiais: Caneta hidrocor, papel pardo 
ou cartolina e durex.

Faixa etária: 02 a 05 anos.

6. Contação de Histórias com o tema: 
Volta às Aulas ou de crianças na escola. 
Buscar a empatia com o espaço e com a 
mudança, nestas atividades,  poderão ser 
reforçadas na hora da história.

Objetivo: Ambientar os pequenos com 
as atividades desenvolvidas na escola.

Material: Livros de histórias, de acordo 
com a faixa etária do grupo, que tratem 
sobre o tema Início de ano escolar ou Volta 
às aulas.

Faixa etária: 03 meses a 05 anos

7. Espelho, espelho meu: Esta atividade 
é muito importante na ambientação das 
crianças pequenas. Numa sal com espelhos 
ou com espelhos de diferentes tamanhos, 
a professora estimula movimentos como 
abaixar e levantar, colocar a mão no nariz, 
na barriga, fazer caretas. 

Objetivos: Familiarizar-se com a ima-
gem corporal.

Trabalhar com imitações, expressões 
e gestos.    

Material: Espelhos de diferentes ta-
manhos ou uma sala com um grande 
espelho na parede.

Faixa etária: 01 a 03 anos. •

DENISE TINOCO
Professora de educação infantil, 
Professora da Universidade 
Estácio de Sá e Pedagoga, 
Especialista em Educação Infantil 
e Psicopedagogia.
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Prezado  Educador

T emos a grande satisfação de anun-
ciar a realização da 20ª Viagem 

Educacional ao exterior, promovida pelo  
SIEEESP e organizada pelo IES Educação 
Internacional,  a realizar-se de 10 a 24 
ou 28 de maio próximo, que terá como 
destino o Japão, com pós  tour no Havaí.
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Há muitos anos, os participantes de 
nossas viagens vinham solicitando conhecer 
o sistema de educação japonês , pela quali-
dade de ensino e elevado nível de suas es-
colas, figurando desde 2000, como um dos 
países de melhor desempenho no ranking 
do PISA.  O interesse revela-se ainda maior 
pela relevância de seus atrativos naturais e 
culturais, hospitalidade do povo e diferen-
ças em relação ao Ocidente que merecem 
ser conhecidas. Convidamos você e sua es-
cola a fazer parte da delegação do SIEEESP, 
pois trata-se de oportunidade única de, em 
grupo, visitar esse maravilhoso país. 

Visitaremos as pré-escolas (yochien), 
escolas primárias (shougakkou), middle 
(koukou) e high school (chuugakkou). As 
escolas primárias e secundárias são  de alta 
qualidade. Existe um rigor na seleção e ca-
pacitação dos professores. A escola particu-
lar é muito valorizada, sendo 26% dos high 
schools  privados e procurados por seu ín-
dice acadêmico e orientação internacional. 
A família imperial estuda nessas escolas. 
No Japão, o ano letivo começa em abril, e 
99.98% dos estudantes concluem a middle 
(ensino compulsório) e 97% o high school. 
Veremos as escolas modelo “Super Science 
High School” e “Super Global High School”, 
dentre outras.

Apoio local: a Embaixada do Brasil 
está dando total apoio a esta missão e o 
Ministério de Educação local, bem como as 
Prefeituras de Tóquio e Osaka consideram 
nossa visita de grande interesse para o in-
tercâmbio entre ambos países, principal-
mente pela tradição que nos une, decor-
rente da importante colônia daquele país 
no Brasil. A Embaixada, inclusive, oferece 
seu auditório para realização dos seminá-
rios. Em todos os momentos, a delegação 
contará com intérpretes e uma equipe de 
apoio. Nessas cidades e nas antigas capitas 
de Kyoto e Nara, conheceremos a milenar 
cultura desse belíssimo país.

Programa turístico-cultural: nossa via-
gem ocorrerá numa época espetacular, pois 
é o período do desabrochar das flores de 
cerejeiras.

Tóquio: Visitaremos o Palácio Imperial 
e seu Jardim Oriental. Trata-se da residên-
cia do Imperador, ocupando o local do an-
tigo castelo do xogunato; a Tokyo Sky Tree,  
nova atração, que oferece vista espetacular 
desde sua torre de observação, a 634m de 
altura, de onde em dias claros  pode-se ver 
o Monte Fuji; o famoso templo budista de 
Asakusa, seu pagode e  a estátua dourada 
da deusa Kannon; Ginza, a 5ª Av. de Tóquio; 
Shinjuku com suas lojas de luxo, e a paisa-
gem de ficção científica e neons de Shibuya; 
conheceremos também Tsukiji, o maior mer-
cado de peixes do mundo e outras atrações 
desta animada capital.  

Osaka: importante centro educacional 
e principal porto do país. Metrópole moder-
na, com destaque para sua gastronomia e 
vida noturna. Pontos altos: Castelo Osaka-jo 
e a Umeda Sky.
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Quioto: de 794 a 1868, capital do Japão, 
com o maior número de bens considerados 
Patrimônio da Humanidade, é o mais elegan-
te e importante centro turístico do país, com 
seus fabulosos templos budistas (mais de 
1600), santuários xintoístas (mais de 400) 
e jardins inesquecíveis. Veremos o impres-
sionante complexo de santuários de Fushimi 
Inari; o Palácio Imperial, o Templo Daitoku-ji; 
o Templo Kiyomizu-dera e sua queda d´água; 
o Castelo de Nijo-jo e seu belíssimo jardim, 
construído pelo shogun para demonstrar 
poder superior ao do imperador; e o bam-
buzal mágico de Arashiyama; a dança das 
gueixas, e outros atrativos.  

Nara: a 1ª capital, Patrimônio da Unes-
co, destacando-se a área do Parque Nara-
Koen; o Templo Todai-ji, onde  fica a incrível 
figura do Buda Daibutsu, em bronze e com 
15m de altura, e as imagens de madeira ta-
lhadas no século XIII, consideradas as mais 
valiosas do mundo; o Templo Kasuga, onde 
ocorre o festival das lanternas e o bairro 
típico de Naramachi, dentre outros.

Como já enfatizamos, trata-se da 20ª 
viagem e, portanto, ela merece uma bela 
surpresa para nossos educadores. Estamos 
organizando-a com todo carinho e, certa-
mente como nas viagens anteriores, será 
uma experiência de alto nível. Para encerrá-
la com chave de ouro,  no meio do caminho 
de retorno ao Brasil, encontram-se as ilhas 
paradisíacas do Havaí, merecendo uma 
parada para celebração de nosso grupo e 
estreitamento de importantes amizades.

Estamos convencidos de que será uma 
experiência única, de trazer para nossas es-
colas novas práticas e conhecimentos que 
contribuam para o imprescindível salto de 
qualidade de nosso ensino. 

Objetivos: conhecer o sistema japonês 
de ensino e visitar escolas selecionadas pe-
lo Governo e Associação de Escolas Particu-
lares. O grupo participará de seminários e 
terá contato com educadores locais, esti-
mulando o intercâmbio de experiências en-
tre nossos países.   

Educação no Japão: em 2015, a educa-
ção do Japão obteve o seguinte resultado: 
foi 2° em ciências, 5°em matemática e 8° em 
leitura. Na avaliação comparativa internacio-
nal, ocupa o 1° lugar em satisfação do estu-
dante pela escola. O país é um dos mais de-
senvolvidos e disciplinados do mundo e isto 
se reflete claramente na educação. Desde 
cedo, as crianças aprendem a ser pontuais, 
organizadas e responsáveis, a executarem 
naturalmente tarefas como cuidar da escola, 
do jardim, zelar pela higiene pessoal, servir 
refeições, trabalhar em equipe, a terem preo-
cupação por limpeza e meio ambiente.
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Maio 10:
Saída do Brasil com destino a Tóquio , pela United para 
aqueles que vão ao Havaí, e pela Emirates para aqueles que 
preferem ir e voltar direto

Maio 12: 
Chegada a Tóquio, Narita. Receptivo e hospedagem no 
famoso Hotel New Otani ou similar, será possível curtir suas 
instalações e descansar;

Maio 13: 
Tour de dia inteiro para conhecer as atrações desta agitada 
metrópole;

Maio 14: 
Na Embaixada do Brasil, seminário sobre o sistema de 
educação, coordenado pelo Ministério de Educação. À tarde, 
o grupo se divide para visita a 2 escolas cada;

Maio 15: 
Visita a 2 escolas por grupo;

Maio 16: 
Manhã, visita a 2 escolas, seguindo para conhecer o Monte 
Fuji; no fim de tarde, trem-bala para Osaka, receptivo e 
hospedagem no Sheraton Myako ou similar;  
                         
Maio 17 e 18: 
Visita a 2 escolas por grupo; 6af à tarde, ida a Quioto. 
Hospedagem no Myako Building Hotel

Maio 19: 
City tour de Quioto, a mais charmosa e impactante cidade do 
País;

Maio 20: 
Visita à 1ª capital, Nara. No fim do dia, trem bala para Tóquio 
e hospedagem no New Otani; possibilidade de ir a Hiroshima 
em vez de Nara (grupo mínimo de 20 pessoas);

Maio 21: 
Livre em Tóquio; 

Maio 22: 
Grupo Emirates retorna ao Brasil;
Grupo United voa para Honolulu, chegando  às 05h40 do 
mesmo dia em Honolulu (em função do fuso horário), 
receptivo e hospedagem no Hyatt Regency Hotel, em Waikiki, 
ou similar;

Maio 23: 
Circle Island Tour, para conhecer a ilha (dia inteiro);

Maio 24: 
Livre para curtir Honolulu ou ida para conhecer Pearl Harbour;

Maio 25: 
Livre ou opcional ida para conhecer Maui.
À noite, inesquecível luau;

Maio 26: 
Livre e, no fim de tarde, traslado ao aeroporto para retorno 
ao Brasil. 

Fim desta inesquecível e extraordinária experiência!

PROGRAMA PRELIMINAR
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Nosso programa inclui passagem aérea em classe 
econômica, hotéis de categoria superior com café da 
manhã, traslados, tours, guias, seminários técnicos, 
visita a escolas com transporte e intérpretes e acom-
panhamento do SIEEESP e do IES, organizadora da 
viagem.

Preço da Viagem: 
US$ 7.990 sem tour 
US$ 9.350 com Havaí

Obs: Favor consultar o valor adicional de apto 
individual e vôo em executiva. 

COMO PARTICIPAR

Condições de Pagamento: 
Sugestão de parcelamento em 7X para 

inscrições em Outubro.
1° = US$ 1.390 e 6 X US$ 1.100 s/ tour ou 
1° = US$ 1.550 e 6 X US$ 1.300  ou em parcelas 

iguais mensais até 15/4. •

INSCRIÇÕES: 
A ficha de inscrição estará disponível no site www.
viagemeducacional.com.br ou entre em contato 
com Mônica Chueke no cel. 11 994045363 ou 
email: monica@ies.tur.br e solicite a Ficha  
Para mais esclarecimentos, falar com Oswaldo 
Tavares no tel.: 11 47029414 ou oswaldo@ies.tur.br

PARTICIPE! Não perca esta experiência valiosa e inesquecível. Sua escola merece o investimento.

AS VAGAS E O PRAZO DE INSCRIÇÃO SÃO LIMITADOS

BENJAMIN RIBEIRO SILVA
Presidente do SIEEESP

OSWALDO TAVARES
Diretor do IES

Sieeesp
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Classieeesp

AgENDA DE OBRIgAçõES • JANEIRO DE 2018 •
• 19/01/2018 INSS (Empresa) - ref. 12/2017
  PIS – Folha de Pagamentos - ref. 12/2017
  SIMPLES NACIONAL - ref. 12/2017 
• 22/01/2018 COFINS – Faturamento - ref. 12/2017
  PIS – Faturamento - ref. 12/2017
• 30/01/2018 IRPJ – (Mensal) - ref. 12/2017
  CSLL – (Mensal) - ref. 12/2017

• 05/01/2018 SALÁRIOS - ref. 12/2017 
  E-Social (Doméstica) - ref. 12/2017 
  FGTS - ref. 12/2017
  CAGED - ref. 12/2017  
• 10/01/2018 ISS (Capital) - ref. 12/2017
• 12/01/2018 EFD – Contribuições - ref. 11/2017

Dados fornecidos pela HELP – Administração e Contabilidade    •   helpescola@helpescola.com.br   •   (11) 3399-5546 / 3399-4385
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Cursos

Escola Particular • Julho – 201754
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