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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/07/2010

 <TÃTULO>
Classe hospitalar completa 60 anos

<TAGS>
Tags: 
casse.hospitalar.
Classe Hospitalar Ã© uma modalidade de atendimento pedagÃ³gico a crianÃ§as e 
adolescentes internados, com o intuito de dar continuidade Ã  escolarizaÃ§Ã£o, 
independente do tempo de internaÃ§Ã£o.
A Classe Hospitalar Jesus foi implantada em 1950 e hÃ¡ 60 anos funciona, 
ininterruptamente, sendo referÃªncia nacional nesta modalidade de atendimento da
educaÃ§Ã£o especial. Sua existÃªncia surgiu a partir de um convÃªnio entre a 
Secretaria Municipal de Sa
de e a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.
A escola funciona de segunda a sexta-feira, com professores concursados e 
pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.
O evento comemorativo pelos 60 anos da Classe Hospitalar Jesus ocorrerÃ¡ no dia 
31 de agosto, de 9 Ã s 16 horas.
Confira aqui a programaÃ§Ã£o do evento:
09:00 - Abertura

09:30 - Mesa: 
Classe Hospitalar numa Perspectiva Inclusiva
.

10:30
-
Palestra:
Classe Hospitalar Jesus: Um Lugar de InclusÃ£o e HumanizaÃ§Ã£o
.

11:00 - Debate

11:30 - Visita Ã  Classe Hospitalar Jesus

12:00 - AlmoÃ§o
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13:30
-
Palestra:
InclusÃ£o e Cultura Institucional

14:00 - Debate

14:30 - Mesa: 
VivÃªncias e PrÃ¡ticas Institucionais Inclusivas
.

16:00 - Encerramento
Os docentes que estÃ£o organizando o evento, solicitam que as inscriÃ§Ãµes para 
participaÃ§Ã£o sejam efetuadas atravÃ©s do blog 
www.classehospitalarjesus.blogspot.com
 , pois as vagas sÃ£o limitadas.

Hospital Municipal Jesus

Rua 8 de Dezembro, 717 - 6
 andar

Vila Isabel - Rio de Janeiro 
colaboraÃ§Ã£o da professora Karla Bastos
[casse.hospitalar]

Página 2



RIOEDUCA 1

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/07/2010

 <TÃTULO>
CIEP troca pichaÃ§Ãµes por mosaicos

<TAGS>
Tags: 
escolasdoamanhÃ£, ciep, artes.

No CIEP Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, 
cerca de 150 alunos participaram da oficina de mosaicos. Cada turma ficou 
responsÃ¡vel por um desenho. A ideia de criaÃ§Ã£o de mosaicos Ã© dar a 
sensaÃ§Ã£o de pertencimento das crianÃ§as ao ambiente escolar. Os mosaicos 
serÃ£o colados no muro da escola.

     A atividade foi desenvolvida no dia 19 
de julho. Os alunos foram separados por turmas e juntamente com seus 
professores, colaram as pastilhas de vidro nos desenhos que a professora de 
Artes havia feito nas folhas de papel pardo.

     Segundo Bruno Lopes - coordenador de 
Projetos Especiais das Escolas do AmanhÃ£ - com a 
colocaÃ§Ã£o dos mosaicos produzidos pelos prÃ³prios alunos nos muros da escola, 
as pichaÃ§Ãµes deixam de ocorrer e as crianÃ§as reconhecem o seu trabalho em 
cada desenho. Ai de quem mexer naquele muro! - afirma ele, que acompanha de 
perto as aÃ§Ãµes do Bairro Educador. Foi assim que tambÃ©m aconteceu na EM Pedro
Aleixo no ano passado. Hoje o que vemos nas paredes da EM Pedro Aleixo sÃ£o os 
trabalhos em mosaico produzidos por alunos e nÃ£o mais as constantes 
pichaÃ§Ãµes.
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     Nas prÃ³ximas semanas, um pedreiro irÃ¡ 
ao CIEP Luiz Carlos Prestes para aplicar os desenhos nos muros da escola. Esse 
pedreiro, durante a colocaÃ§Ã£o, ensinarÃ¡ a tÃ©cnica a um pedreiro da Cidade de
Deus. De tal forma, a experiÃªncia atinge a comunidade escolar como um todo, 
objetivo do Bairro Educador.

escolasdoamanhÃ£
(15)

artes
(14)

ciep
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Todas as escolas poderiam aderir a mesma tÃ©cnica. O Trabalho fica lindo!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/05/2013 17:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 18/08/2010

 <TÃTULO>
O Brasil nÃ£o Ã© sÃ³ o paÃ-s do futebol

<TAGS>
Tags: 
brasil, meioambiente, saÃºde.

A E.M. Denise Maria Torres planejou para o mÃªs de abril e de maio uma pesquisa 
sobre os paÃ-ses que iriam participar da Copa. Com o projeto 
Que paÃ-s Ã© este?
 tinham a intenÃ§Ã£o de levar informaÃ§Ãµes sobre 
representantes do mundo e tornÃ¡-los mais conhecidos das crianÃ§as e jovens no 
momento que estivessem disputando a Copa.

Dando prosseguimento ao planejamento, havia a importante etapa BRASIL CAMPEÃƒO, 
em que se procurou desenvolver nas crianÃ§as e jovens o espÃ-rito de torcedor e 
ator, para a construÃ§Ã£o de um paÃ-s campeÃ£o nÃ£o sÃ³ no FUTEBOL, mas tambÃ©m 
no MEIO AMBIENTE e na SA
DE. 

AtravÃ©s de sorteio, as turmas ficaram responsÃ¡veis pelos paÃ-ses e 
confeccionaram livros de acordo com o perÃ-odo escolar sobre seu objeto de 
estudo. A partir daÃ- o projeto foi conduzido Ã  III Mostra literÃ¡ria , onde 
responsÃ¡veis, alunos e professores se familiarizaram com diversos tipos de 
cultura, sociedades e curiosidades atravÃ©s dos livros. 
Fizemos um acervo de material para ser explorado nas salas atÃ© a COPA
 - relata orgulhosa a Coordenadora PedagÃ³gica Dilma Guimar.

A diversidade ficou refletida nos livros de tamanhos, formas e jeitos 
diferentes, mas cada um com suas peculiaridades e sua import
ncia , como os paÃ-ses trabalhados
 - completa a Coordenadora. 
 Cada turma confeccionou o nome do paÃ-s utilizando tÃ©cnica livre e todos 
juntos montaram um mural mostrando um painel rico em diferenÃ§as e criatividade.
Os alunos apreciavam-no sempre que passavam por ele e teciam seus comentÃ¡rios.
 Ficou combinado que a cada eliminaÃ§Ã£o o nome da seleÃ§Ã£o seria retirado do 
mural. 

Os alunos acompanharam, torceram e fizeram comentÃ¡rios sobre as eliminaÃ§Ãµes, 
incluindo a prÃ³pria eliminaÃ§Ã£o brasileira, que apesar de gerar 
desapontamentos, trouxe para a sala de aula um debate importante sobre 
coletividade, responsabilidade e condutas Ã©ticas. 
 Apesar da derrota de nossa seleÃ§Ã£o em campo, mais de 400 pequenos torcedores 
da escola do Bairro de JacarepaguÃ¡ sentiram-vitoriosos por todas as 
experiÃªncias vividas dentro e fora da sala de aula, que os levaram Ã  
compreensÃ£o de que nosso paÃ-s se retrata muito alÃ©m dos gramados de futebol. 
E mais que isso, aprenderam que cada qual, a seu modo, pode contribuir para a 
formaÃ§Ã£o de um paÃ-s melhor!
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meioambiente
(95)

saÃºde
(45)

brasil
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Este projeto foi muito legal , os livros ficaram Ã³timos. Valeu professores e 
alunos. Nossa equipe Ã© campeÃ£! Dilma Guimar
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 29/08/2010 04:00

  Ã‰ sempre gratificante ver o trabalho de uma equipe solidÃ¡ria e envolvida dar
certo novamente.
Postado por 
Denise Pupato
 em 29/08/2010 04:47
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ParabÃ©ns Ã  equipe, o projeto Ã© muito interessante!
Postado por 
DÃ©bora Olimpio
 em 02/09/2010 10:43

Este Projeto poderia ser repetido em outras escolas! Muito bom!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/05/2013 20:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/09/2010

 <TÃTULO>
Somos Educopedistas!!!

<TAGS>
Tags: 
educopedistas, educopÃ©dia, ginÃ¡siocarioca, concurso.
EducopÃ©dia

A 
frase
 acima, de autoria da professora e produtora de aulas digitais, Edwiges Rego, 
traduz o que outros produtores, validadores de aulas e coordenadores deste 
projeto tÃªm sentido desde os primeiros momentos, quando ainda participavam dos 
Grupos de Trabalho que compunham a seleÃ§Ã£o em serviÃ§o dos primeiros 
educopedistas
 - codinome atribuÃ-do pelos prÃ³prios candidatos e primeiro neologismo 
educopÃ©dico
 de muitos outros que surgiriam.

De junho para cÃ¡, quando as aulas comeÃ§aram a ser efetivamente produzidas, o 
entusiasmo foi crescente. Trabalhar durante as madrugadas passou a ser 
possibilidade de diÃ¡logo certo entre 
vÃ¡rios educopedistas... Virou 
educonight
 (mais um verbete para o EDUCOdicionÃ¡rio)! Educopossibilidades criadas, 
surgiram as educoparcerias e educoamizades. Nasceu um educoblog com educoideias,
educomensagens, educarinho e educobeijos... Mas Ã© claro... TambÃ©m houve 
espaÃ§o para educod
vidas e educoansiedade... Foi atÃ© necessÃ¡rio um educodivÃ£! Afinal, tudo 
aconteceu muito rÃ¡pido!!!

Foram trÃªs meses de muito trabalho entre a etapa de seleÃ§Ã£o atÃ© o 
lanÃ§amento oficial do portal e, por isso, o evento de lanÃ§amento, ocorrido no 
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dia 23 de agosto, no auditÃ³rio do ColÃ©gio NAVE, foi brindado com rostos 
educo-orgulhosos
 e tambÃ©m com exuberante eleg
ncia! Todos queriam fotografar com suas educofamÃ-lias e educoamigos! A 
SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, Claudia Costin, abriu o evento mostrando 
sua satisfaÃ§Ã£o pessoal com tudo que presenciou no decorrer desses meses, via 
relato dos prÃ³prios produtores de aulas. 
A emoÃ§Ã£o quase impediu o SubsecretÃ¡rio de Projetos EstratÃ©gicos, Rafael 
Parente, de discursar. Apesar de idealizador do projeto, foi alertado pela 
SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o, de que a EducopÃ©dia nÃ£o era mais dele, mas de toda 
a rede carioca. Humildemente, assentiu sem problemas.

Atualmente, a plataforma estÃ¡ sendo testada oficialmente por trinta escolas da 
nossa rede, sendo trÃªs escolas em cada CRE. Mesmo assim, ela pode ser utilizada
por qualquer escola que tenha 
equipamento para projeÃ§Ã£o ou no laboratÃ³rio de informÃ¡tica como reforÃ§o 
escolar. AlÃ©m disso, o aluno pode ser conduzido Ã  utilizaÃ§Ã£o em qualquer 
ambiente onde tenha acesso Ã  Internet, pois a intuitividade Ã© uma dos 
requisitos da plataforma. As professoras Sarita Clemo e LÃ-via Andrade 
 ambas educopedistas - definem a EducopÃ©dia como nova estratÃ©gia do sÃ©culo 
XXI idealizada para facilitar a aprendizagem do aluno na escola, em seu lar e em
qualquer lugar, mas que nÃ£o se traduz apenas em uma inovadora plataforma de 
aulas virtuais mas em inquietude, emoÃ§Ã£o, paixÃ£o e coragem.

Mesmo com tanto empenho e paixÃ£o da equipe de educopedistas Ã© importante 
compreender que a plataforma estÃ¡ em estÃ¡gio experimental e que cada usuÃ¡rio 
pode e deve contribuir para seu aperfeiÃ§oamento com crÃ-ticas e sugestÃµes. 

Todos os professores e alunos receberÃ£o, atravÃ©s do e-mail @rioeduca.net, uma 
chave mÃ¡gica para 
cadastro no ambiente de aulas EducopÃ©dia; no entanto, qualquer pessoa pode 
acessar como visitante. Uma vez cadastrados, professores poderÃ£o, alÃ©m de 
visualizar as aulas da mesma forma que seus alunos, ter acesso aos planos de 
aula. 

Muitos jÃ¡ estÃ£o utilizando em sala de aula, e os resultados tÃªm sido bastante
positivos. Como define a professora Roberta Carmina, a EducopÃ©dia pode oferecer
o ano todo, online, aula digital da melhor qualidade! Conhecimento e diversÃ£o 
em um sÃ³ lugar! 
 e por isso, a plataforma tem tido grande receptividade atÃ© mesmo entre os pais
de alunos. A professora Gabriela Silva, educopedista e usuÃ¡ria assÃ-dua das 
aulas, jÃ¡ detectou uma 
EducomÃ£e
. Segundo a professora, a D. Vanilda Ã© uma das maiores incentivadoras do uso da
plataforma tanto na escola, quanto em casa. 
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Neste ano, a EducopÃ©dia conta com aulas de LÃ-ngua Portuguesa e de MatemÃ¡tica 
do 2
 ao 9
 ano, mas em 2011 todas as outras disciplinas do 6
 ao 9
 ano serÃ£o contempladas, sendo valioso suporte para o novo GinÃ¡sio Carioca. 
AlÃ©m disso, o aluno tambÃ©m terÃ¡ acesso a uma 
educossÃ-ntese
 impressa da aula, bem como a um 
educoquiz
. 

O professor Fernando Peixoto, entusiasmado com o uso, afirma que a EducopÃ©dia 
Ã© EducaÃ§Ã£o sem amarras, Ã© nos permitir a transformaÃ§Ã£o. Ã‰ a plataforma de
lanÃ§amento do verbo ensinar ao infinito! - Essa crenÃ§a deve ter motivado 
muitos dos mais de 500 inscritos que estÃ£o passando pelo processo de seleÃ§Ã£o 
e comeÃ§arÃ£o, jÃ¡ em setembro, a produzir aulas das demais disciplinas para 
2011.

Vale ressaltar que a EducopÃ©dia Ã© mais do que um trabalho de inovaÃ§Ã£o, mas 
de superaÃ§Ã£o e de coparticipaÃ§Ã£o que conta com o apoio do MEC, da UFRJ, do 
Instituto OiFuturo, da Multirio, da FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho, do Canal Futura 
entre outros. Essas parcerias consolidam-se nesse presente 
 a EducopÃ©dia - que como define a professora e educopedista Adriana Braga, jÃ¡ 
comeÃ§ou a mudar o futuro da EducaÃ§Ã£o!
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educopÃ©dia
(86)

concurso
(16)

ginÃ¡siocarioca
(3)

educopedistas
(2)

 <COMENTÃRIOS>

 SIMPLESMENTE FANTÃSTICO!!!
Ao ler o post, pude viajar no tempo e lembrar daqueles fins de semana que 
passamos lÃ¡ na seleÃ§Ã£o.

Postado por 
Paulinha
 em 15/09/2010 06:17

Os laÃ§os de amizade, a experiÃªncia adquirida e o reconhecimento profissional, 
fazem qq esforÃ§o p passar madrugadas em claro valer a pena.
Postado por 
Paulinha
 em 15/09/2010 06:18

Estou extremamente orgulhosa de fazer parte da base deste projeto inovador e 
sinto-me "educoemocionada" ao ver como tudo estÃ¡ dando certo.
Postado por 
Paulinha
 em 15/09/2010 06:19

Fiquei surpreso e bastante feliz com a citaÃ§Ã£o do que representa a 
EducopÃ©dia, na minha opiniÃ£o! Espero poder contribui ainda mais!
Postado por 
Fernando Peixoto
 em 15/09/2010 06:21

CorreÃ§Ã£o: espero poder contribuir ainda mais!
Postado por 
Fernando Peixoto
 em 15/09/2010 06:22

Ã“timo  texto! Definiu muito bem o que Ã© ser Educopedista! Educoadorei!
Postado por 
Sarita
 em 15/09/2010 06:23
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A emoÃ§Ã£o aflora vendo o que muitas vezes  parecia utopia se tornar cada vez 
mais real. Sentimento de orgulho mesmo! 

Postado por 
Dilma 
 em 15/09/2010 06:46

NÃ£o sai da mente aqueles dias na Nave...o q seria? EducopÃ©dia?
Postado por 
Gabriela Sousa da Silva
 em 16/09/2010 01:10

Hoje, sou Educopedista! Com orgulho, com muito amor! AgradeÃ§o muito a Deus 
pelos amigos,  descobertas...
Postado por 
Gabriela Sousa da Silva
 em 16/09/2010 01:11

 As coisas foram (re)definindo aos pouco e fomos incorporando o projeto ao longo
dos meses, madrugadas, feriados.
Postado por 
Gabriela Sousa da Silva
 em 16/09/2010 01:11

Muito bom! Continuem assim!
Postado por 
Michel Goulart
 em 17/09/2010 03:16

Lindo texto. Muito lindo mesmo. Emocionante. Sem palavras pra descrever tudo 
isso acontecendo...
Postado por 
Rafael Parente
 em 17/09/2010 09:30

Agora tb sou um Educopedista! Ehh! Leciono no NAVE, mas soube tarde...queria ter
visitado. ParabÃ©ns a todos pelo trabalho inovador!
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 27/09/2010 09:44

ParabÃ©ns pelo trabalho.E Ã© muito bom saber q tem tanta gente q tambÃ©m 
acredita na mudanÃ§a atravÃ©s da educaÃ§Ã£o,independente de partidos.
Postado por 
brasilia
 em 05/10/2010 10:09

Eu tenho um orgulho muito grande em participar desta famÃ-lia aÃ-. A EducopÃ©dia
vai fazer uma grande diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, e do Brasil 
inteiro!
Postado por 
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Michel Goulart
 em 13/01/2011 16:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/09/2010

 <TÃTULO>
Arte nÃ£o Ã© sÃ³ no papel

<TAGS>
Tags: 
artes, oficina.

A Oficina de Desenho e Criatividade do N
cleo de Arte Grande Otelo vai alÃ©m do
objetivo de estimular a observaÃ§Ã£o e a produÃ§Ã£o de desenhos, atravÃ©s do 
conhecimento das tÃ©cnicas em desenho Ã  mÃ£o livre.
Os desenhos sÃ£o realizados a partir de ilustraÃ§Ãµes de revistas, modelos, 
objetos e elementos da natureza e alÃ©m da produÃ§Ã£o de desenhos Ã  mÃ£o livre,
Ã© utilizado o software Paint para a criaÃ§Ã£o de desenhos abstratos. Essa 
preocupaÃ§Ã£o vai ao encontro da preocupaÃ§Ã£o do projeto de tambÃ©m promover a 
inclusÃ£o digital atravÃ©s das ferramentas grÃ¡ficas disponÃ-veis e tambÃ©m 
estimular a interaÃ§Ã£o e o trabalho colaborativo.

A professora
Luciana Lima, que comeÃ§ou o projeto em 2009, conta que os alunos que participam
desde o ano passado, neste ano jÃ¡ sÃ£o seus monitores. Eles ensinam os 
procedimentos bÃ¡sicos aos alunos iniciantes. 
Minha oficina funciona do jeito mesmo da foto. Enquanto uns realizam as 
atividades de desenho no papel, outros utilizam o computador. HÃ¡ um 
revezamento.
 - conta a professora.

 A professora relata o caso de uma aluna que sofria de bullying na escola, nÃ£o 
sÃ³ por nÃ£o saber ler, mas tambÃ©m por nÃ£o saber segurar o mouse. Hoje, 
alfabetizada, faz desenhos lindos no computador e sua autoestima estÃ¡ nas 
alturas! Tudo isso com apenas um 
nico computador! Hoje o N
cleo de Artes recebeu doaÃ§Ãµes de mais dois computadores da E. M. Mario 
Piragibe e o trabalho evolui a cada dia.
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artes
(14)

oficina
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Excelente trabalho professora Luciana!
AbraÃ§os,
Albino.
Postado por 
Albino
 em 20/09/2010 06:00

Belo e importante trabalho!
Postado por 
Urbano
 em 20/09/2010 07:47

PROFÂª LUCIANA,   as mutiplas  de  manifestaÃ§Ã£o das  ARTE, foi, Ã©, e sempre 
serÃ¡ a forma de atrair  e manter o indivÃ-duo no espaÃ§o escola. 

Postado por 
Maria Helena  Reis
 em 20/09/2010 08:25

ParabÃ©ns pelo seu lindo trabalho, Luciana! Precisamos de mais professores como 
vocÃª.

Beijos! Melina
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Postado por 
Melina Souza
 em 21/09/2010 05:45

continue assim querida amiga levando luz e alegria a essas crianÃ§as tao 
carentes bjs irma
Postado por 
irma
 em 21/09/2010 12:44

UAU! Linda experiÃªncia! ParebÃ©ns, Luciana!!!
Postado por 
Rafael Parente
 em 23/09/2010 07:45

Ser Mestre...Ã© ser Especial! 
Transferir o saber de modo especial...Ã© uma Arte.
VocÃª Luciana, Ã© Mestra!!! ParabÃ©ns!
Postado por 
Silvia Flocy
 em 23/09/2010 08:25

ParabÃ©ns, Luciana!! Que trabalho lindo!! Continue sempre com essa animaÃ§Ã£o e 
levando o bem a essas crianÃ§as lindas!! Bj no coraÃ§Ã£o!
Postado por 
Fabiana
 em 23/09/2010 09:18

Seus passos com esta bela oficina proporcionam novas perspectivas para seus 
alunos.ParabÃ©ns e  Sucesso!!!
Postado por 
Bianca 
 em 23/09/2010 10:09

ParabÃ©ns, Luciana! Continue com esta "garra" e acreditando sempre que, apesar 
dos pesares, ainda se pode fazer alguma diferenÃ§a.
Beijos
Postado por 
Alice Coelho
 em 24/09/2010 09:16

Obrigada pelas palavras de carinho e incentivo.

VocÃªs sÃ£o uns anjos na minha vida!
Postado por 
Luciana
 em 25/09/2010 08:32

parabÃ©ns prof. Luciana, que esse trabalho seja exemplo a muitas pessoas que 
podem  ajudar jovens  a mudar de vida e ter um futuro melhor.
Postado por 
wagner 
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 em 25/09/2010 12:29

Luciana.
Meus cumprimentos pela sua iniciativa de melhorar as condiÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o 
para nossos jovens. AbraÃ§os. Levy
Postado por 
Levy Delfino
 em 25/09/2010 12:49

A Luciana sempre foi uma professora dedicada, que sabe unir a teoria com a 
prÃ¡tica. O resultado Ã© um ensino realmente transformador.
Postado por 
Alvaro
 em 28/09/2010 05:26

ParabÃ©ns! Fazer brotar de dentro deles Ã© mais importante do que fazer para que
eles vejam.

Postado por 
Gilvan
 em 28/09/2010 06:03

muito gratificante ver pessoas com tais iniciativas! parabens pelo trabalho e 
que tenha cada vez mais sucesso!
Postado por 
laura
 em 28/09/2010 06:33

ParabÃ©ns. Despertar nas crianÃ§as a utilizaÃ§Ã£o do computador como ferramenta 
Ã© uma missÃ£o de todo educador.
Postado por 
Marcio GuimarÃ£es
 em 28/09/2010 07:15

MamÃ£e, vocÃª Ã© dez!
Postado por 
Augusto
 em 29/09/2010 03:45

Realmente um trabalho muito bom, trazendo atravÃ©s da informÃ¡tica educaÃ§ao 
,auto-estima e criatividade   .
ParabÃ©ns pelo seu trabalho.
Postado por 
igor 
 em 05/10/2010 08:00

Ter acesso e poder acompanhar Ã  distÃ¢ncia: ideias, resultados e perspectivas 
como essas, fortalece e reflete nos meus projetos.  AbraÃ§os. 
Postado por 
Ronicley AraÃºjo
 em 08/10/2010 10:58
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/09/2010

 <TÃTULO>
Resultado da Enquete

<TAGS>
Tags: 
enquete.

Sueli Pontes Gaspar, diretora do Ciep 1
 de Maio, Ã© o exemplo de superaÃ§Ã£o que motivou nossa primeira enquete no 
Rioeduca.net. Filha de lavadeira e guarda noturno, Sueli comeÃ§ou sua carreira 
na rede municipal como merendeira e sÃ³ com a 6
 sÃ©rie no currÃ-culo.

No entanto, todos os dias, antes de ir para a escola, cursava supletivo. Anos 
mais tarde, comeÃ§ou a cursar o Normal em uma escola particular. Foi uma vida de
muita persistÃªncia 

em que Sueli

 acordava Ã s 3h30, 

em Santa Cruz

, pegava trem e Ã´nibus para estar na escola Ã s 6h, no Centro. Mais tarde, 
quando comeÃ§ou a faculdade de Letras, e tendo que administrar seu trabalho, 
casa e a criaÃ§Ã£o de duas filhas pequenas, estudava atÃ© duas da manhÃ£.

Foi assim que aquela merendeira, que tambÃ©m exerceu as funÃ§Ãµes de agente de 
portaria e inspetora de alunos, ingressou no MagistÃ©rio. Mas para engrossar a 
lista de desafios enfrentados por essa mulher guerreira, teve que entrar na 
JustiÃ§a para tomar posse no cargo de professora. Isso porque havia sido 
aprovada em um concurso para a Prefeitura do Rio antes de terminar o curso 
Normal e nÃ£o tinha o diploma. 
Ganhei na JustiÃ§a e assumi a primeira turma na Escola Municipal Tenente Renato 
Cesar, 

em Santa Cruz. Ali

 foi a base de tudo. Peguei uma turma do 1
 ano com crianÃ§as que tinham sido reprovadas cinco vezes. A autoestima delas 
era horrÃ-vel. Fingi que elas tinham passado para o 2
 ano. Elas sÃ³ precisavam acreditar nelas. NÃ£o foi difÃ-cil transmitir isso 
para os alunos, porque eu mesma jÃ¡ vinha de uma vida de sacrifÃ-cio.

Atualmente, Sueli, que tambÃ©m jÃ¡ foi coordenadora pedagÃ³gica, Ã© diretora do 
Ciep 1
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 de Maio, em Antares, Santa Cruz, e carrega o orgulho de ter colocado sua 
escola, juntamente com sua equipe, no 3
 lugar entre as 150 Escolas do AmanhÃ£, com nota 5,9.
Mais uma conquista para quem perseverou para conseguir o respeito da comunidade 
em uma escola situada em uma das Ã¡reas mais desafiadoras do Rio de Janeiro e 
que, antes de sua administraÃ§Ã£o, jÃ¡ havia sido furtada 23 vezes. Hoje, com as
liÃ§Ãµes de pertencimento e de responsabilidade transmitidas a toda comunidade 
escolar, colhem todos juntos os louros de suas vitÃ³rias.

Com toda essa experiÃªncia de sucesso, Sueli Ã© autoridade para declarar que 
Estudo Ã© a 
nica porta para o sucesso e que qualquer um Ã© capaz de ser o que quiser na 
vida. O mundo sÃ³ tem graÃ§a quando nosso ideal Ã© coletivo e a educaÃ§Ã£o Ã© a 
nica coisa que o vento nÃ£o leva.

enquete
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Sueli merece todo o reconhecimento, conheÃ§o ela hÃ¡ muito tempo e elaÃ© uma 
guerreira! ParabÃ©ns Sueli!
Postado por 
Lucelia
 em 20/09/2010 06:36
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Que histÃ³ria linda de vida! Um exemplo motivador. ParabÃ©ns!!!
Postado por 
BÃ¡rbara Santos Mendes
 em 21/09/2010 12:18

Sueli Ã© um exemplo de ser humano, de profissional e merece ser reconhecida. 
ParabÃ©ns !!

Postado por 
Marilene dos Santos
 em 23/09/2010 06:52

Falava com minha amiga de cozinha, quando ela comentou sobre essa guerreira 
chamada Sueli. Sou merendeira do Ciep Sandino em MariÃ³polis e passei no 
concurso de 2008 de professor ll,  e ela disse que leu a histÃ³ria da Sueli e 
lembrou de mim, sua vida serve de inspiraÃ§Ã£o para todo brasileiro que nÃ£o 
desiste nunca.
Postado por 
CÃ¡tia Regina Araujo da Silva
 em 22/05/2011 18:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 21/09/2010

 <TÃTULO>
Malas Viajantes... O que hÃ¡ dentro delas???

<TAGS>
Tags: 
creche, riodeleitores.

A equipe da Creche Municipal Santa Terezinha percebia que algumas crianÃ§as 
sempre solicitavam livros emprestados, queriam levar pra casa, mas isso acabava 
ficando restrito a poucas crianÃ§as, dependendo do interesse do responsÃ¡vel.

 Foi entÃ£o, que em Centro de Estudos Integrado com a Creche Municipal 
Ayrton Senna, tomaram conhecimento do projeto que era realizado lÃ¡ e resolveram
adaptÃ¡-lo para a sua realidade, pois vinha ao encontro do desejo de dar acesso 
aos livros existentes na Unidade Escolar 
 o Projeto Mala Viajante.

O objetivo do projeto Ã© dar acesso a crianÃ§as e responsÃ¡veis ao acervo de 
livros existentes na unidade escolar de forma responsÃ¡vel e controlada, 
orientando e mostrando a import
ncia de se valorizar a leitura desde cedo e da necessidade de preservaÃ§Ã£o dos 
livros. AlÃ©m disso, promover um momento 
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nico entre responsÃ¡vel e crianÃ§a em casa.

Cada turma confeccionou uma 
 Malinha
 bem colorida, bem l
dica e que chamasse atenÃ§Ã£o. As educadoras de cada turma escolheram um livro 
que a turma gostasse muito, mostraram para a turma e explicaram sobre a mala, 
falando que eles levariam a mala pra casa, e teriam que ser atentos e cuidadosos
com o livro.

No dia em que a primeira crianÃ§a de cada turma levou a mala para casa, foi 
enviado tambÃ©m um informativo sobre a mala para todos os responsÃ¡veis, 
explicando sobre o funcionamento do projeto. O mesmo informativo foi colado na 
contracapa de cada mala.

 Dentro de cada mala, junto com o livro, foram enviados tambÃ©m uma caixa
de lÃ¡pis de cor e uma ficha para o responsÃ¡vel preencher com um espaÃ§o para a
crianÃ§a desenhar, caso desejasse. O objetivo Ã© que essa ficha fique colada no 
Livro da Vida
 da crianÃ§a e assim, no final do ano, ela terÃ¡ anotado todos os livros que 
levou pra casa durante o ano.

 Quando todas as crianÃ§as da turma levarem o livro pra casa, o livro 
serÃ¡ trocado e assim sucessivamente atÃ© o final do ano.

A diretora da Creche Municipal Santa Terezinha, LucÃ©lia Rohr de Souza, informa 
que o projeto ainda estÃ¡ em desenvolvimento, mas jÃ¡ Ã© possÃ-vel notar que as 
crianÃ§as e tambÃ©m muitos pais estÃ£o gostando muito. 
Sabemos que Ã© um passo pequeno para a democratizaÃ§Ã£o da leitura, mas de passo
em passo vamos caminhando para criar um Rio de Leitores. Agradecemos 
especialmente Ã  creche Municipal Ayrton Senna por compartilhar ideias
 - diz ela.

NÃ³s, da equipe do Rioeduca.net, sabemos o quanto Ã© importante o 
compartilhamento de experiÃªncias e parabenizamos o trabalho das creches Santa 
Terezinha e Ayrton Senna por excelentes trabalhos como esse!
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riodeleitores
(165)

creche
(13)

 <COMENTÃRIOS>

Que projeto legal! Ã€s vezes a gente faz trabalhos tÃ£o bons e nÃ£o compartilha 
com ninguÃ©m, agora ...(cont)
Postado por 
BÃ¡rbara Santos Mendes
 em 21/09/2010 05:19

...chegou a hora de mostrar ao Brasil a qualidade da educaÃ§Ã£o pÃºblica! 
ParabÃ©ns Ã  equipe da Creche Municipal Santa Terezinha! 
Postado por 
BÃ¡rbara Santos Mendes
 em 21/09/2010 05:20

PARABÃ‰Ã‰Ã‰Ã‰NS! Muito fofos!!!
Postado por 
Rafael 
 em 21/09/2010 06:04

Adorei essa idÃ©ia das malinha venho querendo desenvolver algo semelhante na 
minha escola, 
Postado por 
Liege Lancetta Mansell Melo
 em 21/09/2010 06:50

Fiquei emocionada ao ver a matÃ©ria.
Ano que vem pretendemos fazer 2 malas por turma, pois as crianÃ§as querem levar 
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mais vezes.

Postado por 
Lucelia
 em 22/09/2010 04:36

ParabÃ©ns a equipe Rio Educa pela oportunidade de troca de experiÃªncias e 
valorizaÃ§Ã£o do nosso trabalho.
Equipe Santa Terezinha
Postado por 
Lucelia
 em 22/09/2010 04:38

Bom este espaÃ§o do Rioeduca, nÃ£o Ã© mesmo? Conseguimos enxergar muito alÃ©m 
dos muros das nossas escolas... ParabÃ©ns pelo trabalho!
Postado por 
Naira Lemos
 em 22/09/2010 04:43

Fiquei MUITO FELIZ!,e mais feliz ainda em ter motivado LUCÃ‰LIA,a desenvolver 
tambÃ©m esse projeto em sua creche.       
Postado por 
ISAURA
 em 22/09/2010 06:11

Parabenizo esta brilhante equipe pelo trabalho realiazado, pelos excelentes 
projetos que vem  fazendo. ParabÃ©ns famÃ-lia Santa Terezinha.
Postado por 

 PATRÃCIA ALVES DOS SANTOS
 em 24/09/2010 07:42

ParabÃ©ns a toda equipe da Creche Santa Terezinha
Postado por 
flavia
 em 25/09/2010 02:38

Adorei o progeto mala viagente meu filho ficou muito feliz...
Postado por 
suelen nunes da conceiÃ§Ã£o
 em 01/10/2010 05:07

Ã‰ sempre muito bom saber que nossos esforÃ§os sÃ£o reconhecidos em alguns 
momento!!!
Adoro essa equipe santa terezinha
Postado por 
Michele Cristina Neves de Rezende
 em 10/10/2010 08:51

Asorei. Vou "colar" a ideia lÃ¡ nÃ³ EDI, jÃ¡ que estamos tentando estimular a 
leitura dos pequenos. ParabÃ©ns!!!!!
Postado por 
Jacqueline Moulin
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 em 25/03/2011 10:20

Adorei esta idÃ©ia. E idÃ©ias boas devem ser copiadas e ampliadas. ParabÃ©ns!!
Postado por 
REGINA SILVEIRA
 em 15/05/2011 12:52

Gostei muito de saber sobre o projeto.Em nossa Creche temos um Projeto bem 
parecido, apesar de sermos sÃ³ berÃ§Ã¡rio.
Postado por 
Sandra Barbosa
 em 27/06/2011 12:20

Muito bacana a idÃ©ia da mala! ParabÃ©ns! Acho que pais e creche juntos podem 
realizar lindas aÃ§Ãµes!
A mala vai todo dia pra casa de uma crianÃ§a?
obrigada.
Postado por 
Maria Beatriz
 em 18/09/2011 17:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/09/2010

 <TÃTULO>
OrientaÃ§Ãµes Rioeduca e EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
orientaÃ§Ãµes, rioeduca.

 [VÃDEO]

NÃ£o sabe como acessar sua conta no Rioeduca.net?

Precisa de mais orientaÃ§Ãµes para utilizar a EducopÃ©dia?

Assista ao vÃ-deo explicativo e tire de letra!!!

Postado por 
Beatriz AlquÃ©res
Comentar
 (8)
Indicar para amigo(a)

       ComentÃ¡rio enviado com 
 sucesso, aguardando moderaÃ§Ã£o.
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ComentÃ¡rio

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

ComentÃ¡rio:

         Sua 
 indicaÃ§Ã£o foi enviada com sucesso!

IndicaÃ§Ã£o

X Fechar

Nome

rioeduca
(69)

orientaÃ§Ãµes
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Tentei confirmar o meu email do Rioeducanet, mas quando do OK nada acontece.NÃ£o
sei como fazer o cadastro na EducopÃ©dia como professor. O que Ã© a chave 
mÃ¡gica que eles solicitam aos professores ?
Postado por 
Como utilizar o Rioeducanet e a EducopÃ©dia
 em 13/02/2011 12:15
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COLABORADORES DA EDUCOPÃ‰DIA, GOSTARIA DE SABER SE VOCÃŠS PODERIAM COLOCAR 
LEGENDAS NOS VIDEOS EXPLICATIVOS. VAMOS PENSAR NA INCLUSÃƒO!!
Postado por 
ALICE REGINA
 em 15/02/2011 09:03

Prezada Alice Regina,
Sua sugestÃ£o serÃ¡ levada Ã  equipe da EducopÃ©dia.

Agradecemos pela importante sugestÃ£o.
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 16/02/2011 12:47

OlÃ¡. Tenho um projeto de Ed fisica que esta dando muito certo na escola. Como 
faÃ§o para divulgar para colegas? Obrigada
Postado por 
KÃ©tila rodrigues
 em 19/02/2011 17:44

Professora  KÃ©tila,
Boa tarde!
Teremos todo prazer em receber seu trabalho e de sua escola.
Envie para contato@rioeduca.net
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 20/02/2011 18:08

Tentei confirmar o meu email do Rioeducanet, mas quando do OK nada acontece. 
Sendo assim, nÃ£o estou conseguindo obter a chave mÃ¡gica e . O que faÃ§o?
Postado por 
Rana Bezerra
 em 23/02/2011 06:55

Em caso do aluno. Como acesso a minha conta rioeduca.net e me cadastrar na 
EducopÃ©dia.
Postado por 
Arthur Britto
 em 26/02/2011 21:50

Gostaria, por favor, de informaÃ§Ã£o acerca da obtenÃ§Ã£o da chave mÃ¡gica. Sou 
PII e gostaria de utilizar a pÃ¡gina, mas estÃ¡ realmente complicado conseguir. 
Todas as informaÃ§Ãµes que encontro na rede nada falam da chave mÃ¡gica!
Atenciosamente,
Elen Ferreira.
Postado por 
Elen Ferreira
 em 15/07/2011 13:12
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/09/2010

 <TÃTULO>
Viva o Folclore na BÃ¡rbara Ottoni!!!

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

A Escola Municipal BÃ¡rbara Ottoni passou por momentos difÃ-ceis no inÃ-cio 
deste ano por conta dos estragos causados pelas chuvas de abril, mas com a 
colaboraÃ§Ã£o e a solidariedade dos amigos, dos responsÃ¡veis, dos professores, 
dos agentes auxiliares de creche, dos funcionÃ¡rios de apoio, da CRE e da SME e 
tambÃ©m com muitas doaÃ§Ãµes recebidas, dentre as quais as de brinquedos, 
materiais didÃ¡ticos, e de livros, conseguiu dar a volta por cima!
Por isso, a diretora TaÃ-ssa Nappo Ã© sÃ³ alegria ao relatar as experiÃªncias 
vividas desde o dia 02 de agosto, quando se iniciou na Unidade Escolar o projeto

Viva o Folclore Brasileiro
, que contou com a coordenaÃ§Ã£o pedagÃ³gica da professora Eliete Nascimento, 
uma equipe de educadores engajada e uma comunidade escolar absolutamente 
motivada.
Buscando desenvolver atitudes de cidadania relacionadas Ã  cultura brasileira, a
escola situada no bairro do MaracanÃ£, levou os pequeninos a aprender sobre 
tradiÃ§Ãµes do povo brasileiro e conhecer as diversidades da nossa cultura, bem 
como festas, danÃ§as, mitologia, lendas, tradiÃ§Ã£o oral, arte popular e outras 
manifestaÃ§Ãµes culturais tipicamente brasileiras. Os alunos aprenderam a 
identificar as tradiÃ§Ãµes orais presentes no cotidiano, assim como simpatias, 
superstiÃ§Ãµes, parlendas e trava-lÃ-nguas. Conheceram o trabalho de rendeiras e
ceramistas, vivenciaram brincadeiras de origem popular e tambÃ©m aprenderam a 
fazer vÃ¡rios brinquedos tradicionais do Brasil, dos quais ainda nem conheciam.
Os responsÃ¡veis nÃ£o ficaram de fora e se engana quem acha que participaram 
somente assistindo Ã s apresentaÃ§Ãµes de suas crianÃ§as! Eles tambÃ©m 
desenvolveram oficinas, participaram de peÃ§as teatrais e de vÃ¡rias outras 
atividades cumprindo a verdadeira missÃ£o do Folclore que Ã© a de transmitir a 
cultura adquirida com seus antepassados Ã s novas geraÃ§Ãµes.
Apesar da culmin
ncia do projeto ter ocorrido no dia 17 de setembro, a Unidade Escolar 
continuarÃ¡ utilizando a riqueza dos elementos folclÃ³ricos promovendo uma 
articulaÃ§Ã£o destes com os conte
dos das unidades temÃ¡ticas dos meses de outubro e novembro.
Para conhecer mais a
EM BÃ¡rbara Ottoni
e os desdobramentos deste projeto, 
clique aqui e visite o BLOG!
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educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ com muito orgulho que vejo o excelente trabalho de minha equipe divulgado 
pelo rioeduca.net.Obrigada 
Postado por 
TaÃ-ssa
 em 03/10/2010 10:08

Sempre, muito orgulhosa de fazer parte da Equipe Barbara Ottoni.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 04/10/2010 02:14

ParabÃ©ns, equipe querida dessa 
escola  que trabalha com garra, alegria e muito amor.
Postado por 
Sheila Dominguez
 em 06/10/2010 02:30

ParabÃ©ns, equipe querida dessa 
escola  que trabalha com garra, alegria e muito amor.
Postado por 
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Sheila Dominguez
 em 06/10/2010 02:30

ParabÃ©ns a toda equipe pelo bom trabalho que desenvolvem junto aos pais e 
crianÃ§as dela comunidade escolar.
Postado por 
Jacqueline Simprini Botelho
 em 06/10/2010 09:29

Foi muito legal este projeto.Gostei!!!
ParabÃ©ns pra escola.
Postado por 
Angela Maria dos Santos
 em 11/10/2010 04:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 24/10/2010

 <TÃTULO>
BÃ¡rbara==> Educadora Dedicada, Ãšnica, Carioca e Amiga!!!

<TAGS>
Tags: 
twitter, enquete, concurso.
A sala de aula da turma 1302 da E.M. Capistrano de Abreu, situada no bairro do 
Jardim Bot
nico, tem um toque especial: um cortinado de flores na porta anuncia a chegada 
da Primavera. Dentro dela, 28 alunos se empenham em enfeitar a sala com muito 
mais flores produzidas com canudinhos de refrigerantes, papÃ©is de bala e 
forminhas de doces.
A professora deles Ã© BÃ¡rbara Mendes, e desde o ano passado acompanha a mesma 
turma.
BÃ¡rbara foi a vencedora do nosso concurso de frases no Twitter do Rioeduca e, 
coincidentemente, acaba de se classificar como primeira colocada para a 
produÃ§Ã£o de aulas de EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica da EducopÃ©dia 
 estÃ¡ vivendo um perÃ-odo de mudanÃ§as e de vitÃ³rias, conta vibrando!
Por pouco, essa carioca de classe mÃ©dia nÃ£o seguiu a profissÃ£o de 
Fisioterapeuta. Ao tÃ©rmino do Curso Normal, foi aprovada para duas 
Universidades e passou a cursar Fisioterapia e CiÃªncias Sociais. 
BÃ¡rbara achava que nÃ£o tinha vocaÃ§Ã£o para o MagistÃ©rio, mas por 
insistÃªncia de uma amiga, e tambÃ©m para se possibilitar a um autoconhecimento,
acabou fazendo o concurso de admissÃ£o da rede municipal. Para sua surpresa, 
passou e logo foi convocada. Em 1999, portanto, trancou o curso de CiÃªncias 
Sociais e foi trabalhar no CIEP Margaret Mee em uma turma de EducaÃ§Ã£o 
Infantil. 
Me apaixonei desde o primeiro dia, desde o primeiro dia percebi que era aquilo 
que eu queria. Terminei o Curso de Fisioterapia somente por teimosia. Jamais, a 
nÃ£o ser no estÃ¡gio, 
trabalhei um sÃ³ dia como fisioterapeuta.
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A professora lembra que logo no primeiro ano, apÃ³s um dia cansativo de 
trabalho, um aluno seu que morava em um orfanato lhe deu um abraÃ§o apertado e 
disse 
Tia, muito obrigado.
 Perceber que, com tÃ£o pouco, com pequenos gestos, podia trazer alegria para 
uma crianÃ§a e ter a possibilidade de mudar a sua realidade sedimentou a certeza
que havia sido iniciada.

[FOTO]
P
or isso, tendo rejeitado a oferta de seus pais de abrirem para ela um 
consultÃ³rio de Fisioterapia, e tambÃ©m convites para lecionar em escolas 
particulares, ela Ã© enfÃ¡tica: 
Eu estou aqui por escolha. Eu tive outras opÃ§Ãµes e quis estar aqui.
No entanto, apesar de excelente escola, o CIEP Margart Mee era distante de sua 
casa e em 2000 ela chegou Ã  Capistrano de Abreu. A escola atende alunos da 
localidade e da Rocinha. Os pais sÃ£o atuantes. Grande parte deles jÃ¡ foi aluno
da escola. Isso e o comprometimento da gestÃ£o e da equipe de professores deve 
explicar o fato da escola ser um paraÃ-so 
 como ela define.
Para encerrar, a professora BÃ¡rbara Mendes conta como a frase vencedora do 
concurso surgiu: 
A frase do Rioeduca tem a ver com o que eu estou percebendo neste momento: uma 
grande mudanÃ§a de relacionamento que a cada dia se torna mais interativo. AtÃ© 
entÃ£o, nÃ£o conhecia ninguÃ©m alÃ©m da minha CRE, agora a gente interage com 
outros professores, com professores de outras CREs, com as pessoas da SME. No 
twitter, eu conversava com a Coordenadora da CRE e somente outro dia descobri 
que ela era a coordenadora.
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concurso
(16)

twitter
(16)

enquete
(8)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/10/2010

 <TÃTULO>
O Rioeduca estÃ¡ no ar!!!

<TAGS>
Tags: 
bem-vindo, rioeduca.

 [VÃDEO]

 O Rioeduca Ã© um portal feito para e por todos aqueles que sonham e 
batalham por uma educaÃ§Ã£o p
blica de excelÃªncia na cidade do Rio de Janeiro; Aqueles que ultrapassam 
barreiras, superam obstÃ¡culos e provam que nada Ã© impossÃ-vel. Aqueles 
idealistas realistas, que compreendem o verdadeiro valor de uma escola p
blica de qualidade, mas mantÃªm os pÃ©s no chÃ£o, com muita criatividade Aqueles
que nunca desistem, pois tÃªm a consciÃªncia de que o futuro de quase 700 mil 
crianÃ§as e jovens depende da resistÃªncia do seu trabalho.

 O Rioeduca Ã© feito para e por professoras e professores, diretoras e 
diretores, coordenadoras e coordenadores, merendeiras, servidores da limpeza, 
familiares e todos aqueles que acreditam no salto da qualidade da educaÃ§Ã£o p
blica do Rio. Ã‰ um portal da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, mas que visa a
mostrar os detalhes de tudo o que acontece dentro de cada uma de nossas escolas,
creches e EDIs. Ã‰ um espaÃ§o de troca, de aprendizagem e principalmente de 
alegria.

 Aqui 
o educador carioca terÃ¡ a oportunidade de divulgar seus trabalhos, trocar 
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experiÃªncias e expor suas opiniÃµes
. De tal forma, essas informaÃ§Ãµes alcanÃ§arÃ£o qualquer usuÃ¡rio que as 
acesse, inclusive nossos alunos e os pais de nossos alunos. AlÃ©m disso, estamos
apostando no uso de vÃ¡rias redes sociais, como o Facebook, Orkut e Twitter, 
acreditando que poderÃ£o ser veÃ-culos de informaÃ§Ãµes 
teis e confiÃ¡veis mas, sobretudo, 
como caminhos de interaÃ§Ã£o entre todos os elementos da rede
.

 Este portal, portanto, Ã© nosso! Aproprie-se dele! Se todos trabalharmos
juntos, faremos a diferenÃ§a! Afinal, somos a maior rede de EducaÃ§Ã£o Municipal
da AmÃ©rica Latina.

rioeduca
(69)

bem-vindo
(1)

 <COMENTÃRIOS>

O vÃ-deo explicativo estÃ¡ rodando muito lentamente!
Postado por 
Rosane Pinto
 em 11/02/2011 21:55
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/10/2010

 <TÃTULO>
MEGAFONE... Primeiros Resultados.

 [VÃDEO]

     A primeira etapa do projeto Megafone na 
Escola foi realizada em 39 escolas, com a participaÃ§Ã£o de 134 alunos do 8
 e 9
 ano capacitados para entrevistar 2.194 jovens de 6
 e 7
 anos e 277 professores dessas escolas, uma parceria da organizaÃ§Ã£o com a 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro. Foram 25 oficinas 
espalhadas pelo municÃ-pio durante 3 meses. Na segunda etapa 255 diretores de 
escolas de segundo segmento responderam um questionÃ¡rio on-line que foram 
somados aos questionÃ¡rios respondidos pelos diretores na primeira etapa do 
projeto somando 291 questionÃ¡rios respondidos.

     Dados da pesquisa do Megafone na Escola 
mostraram que, na opiniÃ£o dos professores, a transiÃ§Ã£o do 1
 para o 2
 segmento deveria ter uma aÃ§Ã£o especÃ-fica (70%), pois o 6
 ano Ã© considerado o mais crÃ-tico, quando os alunos se depararam com uma 
escola com mais matÃ©rias e professores. Para os diretores, os fatores mais 
presentes no 6
 ano sÃ£o: desmotivaÃ§Ã£o dos alunos, dificuldades de aprendizagem e menor 
acompanhamento dos pais na fase da adolescÃªncia.

     As regras de convivÃªncia na escola foi 
item apontado por 28% dos professores na pesquisa, como fator mais importante 
para tornar as aulas melhores. Para os alunos tambÃ©m, pois 83% acham que hÃ¡ 
muitos colegas bagunceiros que atrapalham a aula. Alunos e professores concordam
que as aulas deveriam ser mais diversificadas para tornar a escola mais atrativa
e discordam com relaÃ§Ã£o Ã  posiÃ§Ã£o da famÃ-lia nos estudos: 85% dos alunos 
se sentem incentivados pelos pais e apenas 9% dos professores acham que hÃ¡ 
incentivo da famÃ-lia. Outro ponto que chamou a atenÃ§Ã£o foi a falta de pessoal
administrativo nas escolas, declarado por 92% dos diretores que responderam o 
questionÃ¡rio.

     Na opiniÃ£o dos alunos entrevistados, as
aulas de reforÃ§o (20,8%) e mais aulas com internet, vÃ-deos, fotografias e m
sica (24,6%) sÃ£o importantes para atrair o interesse e atenÃ§Ã£o. Cerca de 29% 
tambÃ©m acreditam que a conservaÃ§Ã£o do ambiente escolar Ã© fundamental para 
tornar o estudo mais prazeroso.
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     Quer saber mais sobre esse projeto? 
Acesse: 
http://www.desiderata.org.br/o-que-fazemos/educacao/megafone-na-escola/index.sht
ml

 <COMENTÃRIOS>

Tive a oportunidade de conhecer a pesquisa "Megafone na Escola" e achei muito 
interessante. Espero que bons desdobramentos e aproveitamentos possam ser feitos
a partir dos resultados.
Postado por 
Andrea Fernandes
 em 20/01/2011 15:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/10/2010

 <TÃTULO>
 EM NaÃ§Ãµes Unidas revela "AS CORES DA ÃFRICA"
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<TAGS>
Tags: 
cultura, cidadania.

 Ãfricas 
 A Beleza da Cultura de LÃ¡ e da Cultura de CÃ¡
 Ã© um dos nossos projetos de mÃ-dia educativa produzido juntamente com os 
alunos que visa resgatar, divulgar e valorizar a cultura e as tradiÃ§Ãµes de 
raÃ-zes afro-brasileiras. Este projeto tambÃ©m estÃ¡ direcionado para prÃ¡ticas 
positivas na promoÃ§Ã£o da igualdade racial, dentro do que estabelece a Lei 
10639/03.

 NÃ£o queremos com este projeto mostrar a narrativa de dor e sofrimento a
bordo dos tumbeiros, tampouco os horrores e a misÃ©ria do cativeiro e do 
aÃ§oite, mas sim, do ponto de vista afirmativo, uma histÃ³ria que nos deixa um 
momento de memÃ³ria viva e eminentemente enraizada nas nossas heranÃ§as 
genÃ©ticas e ancestrais oriundas do continente africano fortemente marcantes nas
nossas mais diversas formas de manifestaÃ§Ãµes histÃ³rico-culturais de norte a 
sul do Brasil atravÃ©s das quais o afro descendente tem papel de destaque na 
redescoberta da nossa IDENTIDADE no contexto histÃ³rico-cultural e Ã©tnico. 
Samba, jongo, capoeira, candomblÃ©, batuque, afoxÃ©, caxambu, maculelÃª, 

 congada, reisado e maracatu sÃ£o as nossas Ãfricas ricas em ancestralidade 
   os fios que tecem a gÃªnese que uniu a Ãfrica de lÃ¡ e a Ãfrica de cÃ¡. Toda 

essa heranÃ§a Ã© fruto longa e histÃ³rica resistÃªncia e luta por autonomia e 
reconhecimento travado pelos negros que nÃ£o se curvaram diante de sua 
condiÃ§Ã£o como escravizado. Ao contrÃ¡rio, por meio de sua rica produÃ§Ã£o 
cultural, conquistou, com muita propriedade, espaÃ§os importantes na sociedade 
na luta pela justiÃ§a social e pelo resgate de suas raÃ-zes e dignidade, no 
processo de reinvenÃ§Ã£o de sua identidade ancestral e na afirmaÃ§Ã£o de sua 
cidadania.

 Esperamos, com este espaÃ§o, estar contribuindo para um paÃ-s mais 
consciente das pÃ¡ginas de sua HistÃ³ria e do significado da luta contra o 
preconceito, proporcionando, assim, reais condiÃ§Ãµes de JUSTIÃ‡A, IGUALDADE e 
CIDADANIA.

 Acessem www.coresdafricabrasil.arteblog.com.br ou o link favorito neste 
blog e confiram o conte
do deste trabalho.

 Prof. Nilton Barbosa Filho

 Retirado do blog da EM NaÃ§Ãµes Unidas: 
http://emnacoesunidasrj.spaceblog.com.br
 /a
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cidadania
(11)

cultura
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/10/2010

 <TÃTULO>
Homenagem ao patrono da EM ProfÂº MÃ¡rio da Veiga Cabral

<TAGS>
Tags: 
homenagem.

 Nasceu no dia 26 de setembro de 1894, na cidade do Rio de Janeiro, e se 
chamava MÃ¡rio Vasconcelos da Veiga Cabral. ComeÃ§ou a lecionar em 1914 
Topografia, Cosmografia, HistÃ³ria da CivilizaÃ§Ã£o, Geografia e HistÃ³ria do 
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Brasil , em vÃ¡rios estabelecimentos de ensino, como a Universidade do Distrito 
Federal, a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, o ColÃ©gio Paula Freitas, o 
Instituto Menino Jesus e a Escola Normal (hoje Instituto de EducaÃ§Ã£o) onde, em
1938 recebeu o tÃ-tulo de Professor CatedrÃ¡tico de Geografia sendo inclusive 
diretor dessa instituiÃ§Ã£o por duas vezes.Deixou vÃ¡rios livros, entre eles: 
Pequeno Atlas do Brasil, Geografia do Brasil, Pequena HistÃ³ria do Brasil e 
HistÃ³ria do Brasil para Curso Superior. MÃ¡rio da Veiga Cabral faleceu a 29 de 
marÃ§o de 1969.

 A Professora Claudia durante o MÃªs de Setembro divulgou a histÃ³ria do 
nosso prÃ©dio escolar e tambÃ©m do Professor MÃ¡rio da Veiga Cabral realizando 
em seguida os concursos de desenhos e dos registros dos alunos sobre a vida dos 
estudante dentro da escola. No Ã-nicio do mÃªs de Outubro ocorreram as 
solenidades de premiaÃ§Ã£o dos vencedores reunindo toda a comunidade escolar.

 ParabÃ©ns a todos os nossos alunos pela participaÃ§Ã£o no trabalhos 
feitos na Sala de Leitura.

[FOTO]

 Fonte:http://mariovcabral.blogspot.com

homenagem
(21)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 23/10/2010

 <TÃTULO>
Maratona de HistÃ³rias na MourÃ£o

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, maratonadehistÃ³rias, leitura.

 [VÃDEO]

 Aconteceu na Escola Municipal Professor MourÃ£o Filho, no dia 13 Out 
2010, a Maratona de HistÃ³rias, onde professores, funcionÃ¡rios e alunos durante
todo o dia, contavam ininterruptamente, alternado-se entre contadores e ouvintes
participantes, histÃ³rias consagradas e outras criadas pelos prÃ³prios alunos, 
algumas retratando seu prÃ³prio dia a dia.

 Uma turma de EducaÃ§Ã£o Infantil ouvindo a histÃ³ria da Bela Adormecida,
contada utilizando-se como meio auxiliar a camiseta e os bonecos.

 Camiseta customizada para contaÃ§Ã£o de histÃ³rias.

[FOTO]

 Fonte: 
http://bairroeducadorcomplexodoalemao.wordpress.com/2010/10/20/maratona-de-histo
rias-na-mo urao/

Página 36



RIOEDUCA 1

riodeleitores
(165)

leitura
(14)

maratonadehistÃ³rias
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/10/2010

 <TÃTULO>
PeÃ§a de Teatro? Ã‰ no CIEP Glauber Rocha

<TAGS>
Tags: 
teatro.

 [VÃDEO]

Balada no cÃ©u

 AdaptaÃ§Ã£o: Coordenadora MÃ¡rcia - baseada na fÃ¡bula 
A festa no cÃ©u

 A peÃ§a foi um sucesso!
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 Maravilhoso trabalho da EstagiÃ¡ria Elisiane e dos alunos da 1301!

 A platÃ©ia se divertiu MUIIIIIITO!

[FOTO]

 CIEP GLAUBER ROCHA Uma escola de sucesso!!! CompetÃªncia e 
comprometimento na 6
 CRE do municÃ-pio do Rio de Janeiro. 
Fazemos das dificuldades alavancas para o progresso.

 Visite o blog da Escola e conheÃ§a outros trabalhos realizados.

 ParabÃ©ns a toda Equipe do CIEP Glauber Rocha!

 Veja mais sobre a escola no blog:
http://ciepglauberocha.blogspot.com

teatro
(3)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 21/12/2010

 <TÃTULO>
Projeto Experimental "Teatro na Escola 2010"

<TAGS>
Tags: 
teatro.

 [VÃDEO]

 Duas cabeÃ§as pensantes: 
professor Marcelus Cezar e professor Michel Souza 
(ambos de Geografia e nÃ£o de Artes CÃªnicas) e a parceria de um excelente grupo
de alunos-atores da EM AnÃ-bal Freire, em Olaria, toparam o desafio de 
produzirem e encenarem uma peÃ§a teatral. O nome da peÃ§a foi 
Deu a louca nos contos de fadas
, de autoria de Alex Nascimento e adaptaÃ§Ã£o dos professores 

GE
Ã³grafos e 
GE
niais
.

 Assista ao vÃ-deo e veja como isso aconteceu desde as primeiras 
reuniÃµes, as din
micas de grupo, jogos teatrais, ensaios, testes e surpresas!!!

Página 39



RIOEDUCA 1

teatro
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Professores Marcelus e Michel!!! ParabÃ©ns tb aos alunos que 
certamente brilharam diante do pÃºblico que apareceu ai em imagens.
Penso que o caminho da EducaÃ§Ã£o no mundo contemporÃ¢neo precisa passar pelo 
lÃºdico e pela constante criaÃ§Ã£o coletiva.
Fico feliz de ver esta iniciativa. Vlw!!!!
:-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 23/12/2010 16:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 21/12/2010

 <TÃTULO>
Ter respeito Ã© ANIMAL!!!

<TAGS>
Tags: 
animais.

 [VÃDEO]

 Projeto desenvolvido pela professora 
Paula Cancella JanuÃ¡rio Zup
o, com a turma 1202 da 
E.M. Mem de SÃ¡
.
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O vÃ-deo descreve tudo... Ã‰ animal!!!

animais
(2)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns professora ! SÃ³ seremos um sociedade solidÃ¡ria o dia que 
reconhecermos que a causa animal Ã© uma causa do homem. SUCESSO !
Postado por 
MARIANINA IMPAGLIAZZO
 em 20/01/2011 10:54

ParabÃ©ns pelo projeto.Amo os animais especialmente cÃ£es.
"Podemos julgar o coraÃ§Ã£o de um homem pela forma como ele trata os animais.
Immanuel Kant"
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/01/2011 22:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 17/12/2010

 <TÃTULO>
Oficinas de Natal em EducaÃ§Ã£o FÃ-sica

Os professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica da E.M. Professora Helena Lopes Abranches 
desenvolveram oficinas de Natal com os alunos de conceito B e MB no perÃ-odo da 
2
 Ã©poca.

Entre as oficinas destacamos a confecÃ§Ã£o de Ã¡rvore de Natal, guirlanda, 
presÃ©pio, cartÃ£o de Natal e o cineminha com filmes natalinos.

[FOTO]

 As oficinas estimulam a interaÃ§Ã£o, o diÃ¡logo e a cooperaÃ§Ã£o nas 
turmas.

O material produzido estÃ¡ sendo aproveitado para enfeitar a escola e o lar de 
nossos alunos.

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/12/2010

 <TÃTULO>
Natal das Bruxas

<TAGS>
Tags: 
teatro.

Os professores da E.M. Professora Helena Lopes Abranches encantaram e cativaram 
as crianÃ§as com a peÃ§a teatral 
O Natal das bruxas
 que revela o espÃ-rito natalino presente nesta Ã©poca do ano, estimulando a 
reflexÃ£o sobre nossas atitudes no dia a dia.

[FOTO]

Algumas turmas participaram da confecÃ§Ã£o e arrumaÃ§Ã£o do cenÃ¡rio e todos 
assistiram Ã  peÃ§a.

 Foi um sucesso e um proveitoso momento de interaÃ§Ã£o e de 
descontraÃ§Ã£o.

[FOTO]
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teatro
(3)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/12/2010

 <TÃTULO>
Enquete - Homenagem Ã  professora Helena

<TAGS>
Tags: 
homenagem.

 [VÃDEO]

Nossos sonhos ganham aliados, nossa independÃªncia ganha acompanhantes, nossa 
vida conquista anjos.

 E no fim, apenas a saudade e uma certeza:

 nÃ£o importa onde esteja, estarÃ¡ sempre conosco.

 (Professora Analu Sampaio)

 HÃ¡ um mÃªs, eu perdi uma querida amiga: a professora Helena Maria Lima 
dos Santos.

Página 44



RIOEDUCA 1
 Conhecemo-nos em 2008, na Escola Municipal 25 de Abril, quando ela 
assumiu a primeira turma de RM da escola em uma Dupla RegÃªncia que se estendeu 
atÃ© o ano passado.

 Com apenas 19 anos, no ano de 2000, Helena ingressou na nossa rede. 
Passou por algumas escolas. No entanto, foi em 2007, na Escola Municipal 
Honduras, que descobriu sua verdadeira vocaÃ§Ã£o: a EDUCAÃ‡ÃƒO ESPECIAL.

 Tive a honra de ser sua Coordenadora PedagÃ³gica e ver de perto sua 
garra, entusiasmo e idealismo! A dedicaÃ§Ã£o com que se doava aos alunos da 
Classe Especial era marcante!

 Mas a Helena era mais que uma grande professora: sempre sorridente e de 
alto astral, construÃ-a pontes de amizade por onde passasse. A prova disso foi a
quantidade de mensagens e fotos deixadas por vÃ¡rios de seus amigos em nossa 
caixa de e-mails do Rioeduca.net, que, com muita comoÃ§Ã£o e carinho, pediam que
lhe fosse feita uma homenagem.

 A homenagem demorou por um motivo: por ter conhecido pessoalmente a 
professora Helena - pessoa alegre e com um sorriso contagiante - sabia que ela 
desejaria algo que tirasse a tristeza dos coraÃ§Ãµes dos seus amigos e 
familiares.

 Por isso, neste momento, o que tenho a dizer Ã©...

SÃ£o sÃ³ dois lados da mesma viagem, o trem que chega Ã© o mesmo trem da 
partida...

 Sua missÃ£o foi cumprida, amiga.

 AtÃ© um dia!
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homenagem
(21)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/12/2010

 <TÃTULO>
SeleÃ§Ã£o EducopÃ©dia - Eletiva grandes obras
Qualquer um que diga que sÃ³ se vive uma vez

 NÃ£o teve a oportunidade de ler bem um bom livro.

 Autor desconhecido

   ELETIVA DO GINÃSIO CARIOCA: GRANDES OBRAS LITERÃRIAS

 Ao lado da curiosidade natural pelo desconhecido e da perspectiva de 
vantagens pedagÃ³gicas, a busca por alternativas de sucesso no campo da 
EducaÃ§Ã£o tem sido um dos propulsores das inovaÃ§Ãµes engendradas pelos 
especialistas da Ã¡rea. Na agitaÃ§Ã£o da vida moderna em que nossos alunos 
passam cada vez mais tempo utilizando computadores ou outros aparatos 
tecnolÃ³gicos, a utilizaÃ§Ã£o dessas mesmas ferramentas para o auxÃ-lio no 
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processo pedagÃ³gico e na aprendizagem constitui uma enorme oportunidade.

 Compreendendo tecnologia como tudo aquilo que o ser humano inventou, 
tanto em termos de artefatos como de mÃ©todos e tÃ©cnicas com a finalidade de 
facilitar o trabalho, rompendo barreiras e alargando fronteiras, ou apenas 
tornando-o mais aprazÃ-vel, precisamos refletir sobre o poder das novidades da 
informÃ¡tica na Ã¡rea pedagÃ³gica.

 Pensando na possibilidade de aliar o prazer da leitura de grandes obras 
literÃ¡rias a novas tecnologias de informaÃ§Ã£o e comunicaÃ§Ã£o que tÃªm o poder
de motivar o p
blico infanto-juvenil, a EducopÃ©dia busca propor aqui uma nova metodologia de 
trabalho da literatura. Ã‰ com prazer que a SME oferece aos alunos e professores
do GinÃ¡sio Carioca uma forma diferente de ler e conviver com autores e 
personagens fantÃ¡sticos, que fazem da literatura uma das formas mais completas 
e 
nicas de desenvolvimento cultural de um povo.

 Que tal fazer parte desse desafio? Buscamos corajosos.

 Equipe EducopÃ©dia
Clique e veja o edital no Google Docs
Clique e veja edital no Windows Live
Clique e veja edital no Scribd
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/12/2010

 <TÃTULO>
Campanha "DIGA NÃƒO Ã€ BOATARIA"!!!

<TAGS>
Tags: 
boatosnÃ£o!, educaÃ§Ã£oespecial.
Para que possamos oferecer informaÃ§Ãµes confiÃ¡veis, contamos com a ampla 
colaboraÃ§Ã£o de toda equipe da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o. E todos 
juntos, a cada dia, com maior transparÃªncia, tentamos debelar juntamente com 
vÃ¡rios professores, a Central de Boatos instalada desde longa data nesta rede 
municipal. Acreditamos que os boatos apenas nos deixam ainda mais inseguros - 
fato que sÃ³ prejudica o nosso trabalho.

Como se tornou tÃ£o fÃ¡cil obter informaÃ§Ãµes fidedignas, solicitamos que antes
de divulgar qualquer informaÃ§Ã£o que ouviu do 
primo do vizinho da diretora da sua escola
, ou mesmo da prÃ³pria diretora da escola ou de seus colegas, ou mesmo que leu 
em algum blog mal intencionado, procure saber se o fato Ã© realmente verdade. Um
bom caminho, antes de espalhar o braseiro, Ã© encaminhar sua d
vida e/ou 
informaÃ§Ã£o duvidosa
 por 
Direct Message
 para nÃ³s ou qualquer membro da SME, via e-mail contato@rioeduca.net, ou 
atravÃ©s do canal 
Fala Professor
 da SME.

A 
ltima boataria ocorreu por conta de um desserviÃ§o da imprensa em divulgar que 
as Classes Especiais iriam acabar, sem antes consultar as pessoas competentes 
para validar isso: a SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, Claudia Costin, a 
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SubsecretÃ¡ria de Ensino, Helena Bomeny ou a diretora do Instituto Helena 
Antipoff, KÃ¡tia Nunes.

 AlÃ©m dos boatos gerarem inseguranÃ§a coletiva, trata-se de uma covardia
quando se refere a assunto tÃ£o delicado, afinal acabou chegando a pais e 
responsÃ¡veis que jÃ¡ tÃªm uma longa trajetÃ³ria de luta!!!

 Aproveitamos para pedir a todos os jornalistas que sejam mais 
responsÃ¡veis ao divulgar notÃ-cias, principalmente em se tratando de uma mÃ-dia
de grande repercussÃ£o p
blica!

educaÃ§Ã£oespecial
(7)

boatosnÃ£o!
(1)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 23/11/2010

 <TÃTULO>
Pensando a Dengue... Na E.M. ProfÂº Felipe Santiago

<TAGS>
Tags: 
concurso, dengue.

 O aluno Lucas Alexandre da Silva, da Turma 1303, conquistou o 2
 lugar com a frase 
Pra gente se proteger da dengue, nÃ£o fique parado, nem deixe Ã¡gua parada.
 E o aluno Wemerson dos Santos de Souza, da turma 1402, conquistou o 3
 lugar com a frase 
 NÃ£o deixe Ã¡gua parada para o mosquito nÃ£o ter filhote, proteja vocÃª e seu 
filho!
.

[FOTO]

 O concurso envolveu escolas das redes p
blica e particular, alÃ©m das AssociaÃ§Ãµes de Moradores do entorno, visando Ã  
conscientizaÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o, quanto Ã  prevenÃ§Ã£o da dengue.

Estamos muito felizes com a premiaÃ§Ã£o, pois a nossa escola tradicionalmente 
jÃ¡ realiza aÃ§Ãµes visando ao controle Ã  dengue, e agora recebemos o 
reconhecimento da Coordenadoria de Sa
de. Ficamos felizes tambÃ©m,com o fato dos alunos premiados participarem do 
Projeto Nenhuma CrianÃ§a a Menos e as frases terem sido criadas em aula de 
reforÃ§o escolar com a Sala de Leitura
. Relata a diretora da U.E. Prof
 JacilÃ©ia Barreto.

 A premiaÃ§Ã£o aconteceu no dia 18 de novembro, na PraÃ§a Comari, em 
Campo Grande, quando houve uma exposiÃ§Ã£o de trabalhos sobre o controle Ã  
dengue.
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[FOTO]

 (premiaÃ§Ã£o)

[FOTO]

dengue
(23)

concurso
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 23/11/2010

 <TÃTULO>
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10Âª CRE premiada no â€œTIRANDO A DROGA DE CENA

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, artesvisuais, eventos.

 [VÃDEO]

 A 10
 CRE tambÃ©m foi contemplada com 
MENÃ‡ÃƒO HONROSA
, pela participaÃ§Ã£o da 

 Escola Municipal 10.26.005 NARCISA AMÃLIA, com o audiovisual intitulado 
 PÃGINAS EM BRANCO

 de autoria dos alunos Mayara de Moraes da Silva, Rayane Cardoso Ramos e Camila 
Carneiro Roriz, sob a orientaÃ§Ã£o dos professores ClÃ¡udio Ferreira Garcia e 
Artur Cruz Gomes.

 O Concurso 
TIRANDO A DROGA DE CENA/2010
 estÃ¡ no seu 9
 ano de realizaÃ§Ã£o e vem sendo promovido pela Coordenadoria Especial de 
PrevenÃ§Ã£o Ã  DependÃªncia QuÃ-mica 
 CEPDQ, do Gabinete do Prefeito com o apoio da Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

 Neste ano foram classificados 13(treze) produÃ§Ãµes audiovisuais, em 
diversas categorias envolvendo alunos matriculados do 4
 ao 9
 ano, alÃ©m do PEJA I e II e tambÃ©m no EspaÃ§o de ExtensÃ£o Escolar.

 A cerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o do 
9
 CONCURSO TIRANDO A DROGA DE CENA
 serÃ¡ realizada no dia 26 de novembro (sexta-feira) das 08h30m Ã s 12 h no 
EspaÃ§o de Cinema, sala 1, localizado em Botafogo, na Rua VoluntÃ¡rio da 
PÃ¡tria, n
 35.

 Os vÃ-deos produzidos pelos alunos das escolas da 10
 CRE podem ser vistos no http://nvguaratiba.blogspot.com
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10Âªcre
(292)

eventos
(210)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/11/2010

 <TÃTULO>
C.E Erich Walter Heine-Alunos da 10Âª CRE classificados para 1Âª turma.

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, protagonismojuvenil.

 EstÃ£o sendo realizadas, de 16 a 19 de novembro de 2010, as matrÃ-culas 
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dos alunos aprovados nas provas de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica e na 
AvaliaÃ§Ã£o do Potencial de Aprendizagem, para cursarem, em 2011, o Ensino 
MÃ©dio Integrado, concomitantemente com o Curso TÃ©cnico em AdministraÃ§Ã£o pelo
ColÃ©gio Estadual Erich Walter Heine, localizado na Rua Manoel LourenÃ§o dos 
Santos, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

 Para a primeira turma, foram aprovados diversos alunos provenientes de 
escolas da rede municipal, muitos deles matriculados no 9
 ano do Ensino Fundamental em unidades escolares da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, como a Escola Municipal 10-19-047 Joaquim
da Silva Gomes, que classificou 12 dos seus alunos inscritos.

 O ColÃ©gio Estadual Erich Walter Heine Ã© uma parceria da Secretaria de 
Estado de EducaÃ§Ã£o com a sider
rgica Thyssenkrupp CSA, e deverÃ¡ iniciar suas atividades em princÃ-pios de 
2011.

Postado por 
Lilian Ferreira (contribuiÃ§Ã£o profÂº Sinvaldo Souza)
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       ComentÃ¡rio enviado com 
 sucesso, aguardando moderaÃ§Ã£o.

ComentÃ¡rio

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

ComentÃ¡rio:
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         Sua 
 indicaÃ§Ã£o foi enviada com sucesso!

IndicaÃ§Ã£o

X Fechar

Nome

10Âªcre
(292)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/11/2010

 <TÃTULO>
 Alunos da 10Âª CRE visitam exposiÃ§Ã£o â€œTesouros do IslÃ£â€ no CCBB

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, artesvisuais, eventos, visitas.
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10Âªcre
(292)

eventos
(210)

artesvisuais
(68)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/11/2010

 <TÃTULO>
E.M. Mendes Viana comemora centenÃ¡rio de nascimento de Noel Rosa

<TAGS>
Tags: 
biografia.
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A equipe pedagÃ³gica da EM Mendes Viana conduziu seus alunos a uma completa 
comemoraÃ§Ã£o pelo centenÃ¡rio de nascimento do compositor Noel Rosa.

 A comunidade escolar conheceu os dados biogrÃ¡ficos sobre a vida de Noel
Rosa, bem como compreendeu a import
ncia do compositor para a m
sica popular brasileira.

 O projeto teve inÃ-cio em agosto e culmin
ncia em 27 de outubro. VÃ¡rias disciplinas desenvolveram atividades. Em ARTES, 
houve confecÃ§Ã£o de mÃ¡scaras de carnaval, devido Ã  ligaÃ§Ã£o entre Noel Rosa 
e o carnaval (marchinhas carnavalescas, o bairro de Vila Isabel e sua escola de 
samba...); A professora de HISTÃ“RIA da turma 1901 fez uma aula-passeio ao 
bairro de Vila Isabel, onde os alunos tiraram fotos, entrevistaram pessoas e 
produziram um filme com o que aprenderam. AlÃ©m disso, eles tambÃ©m produziram 
maquetes dos lugares frequentados por Noel Rosa em Vila Isabel.

  Em LÃNGUA PORTUGUESA, alunos aproveitaram o tema para a confecÃ§Ã£o de 
cartazes com a biografia de Noel Rosa e de outros compositores, companheiros de 
Noel Rosa e criaram parÃ³dias a partir de m
sicas de Noel.

 A professora da Sala de Leitura, Rosa Dias, direcionou o trabalho para 
estas atividades:

ExposiÃ§Ã£o dialogada sobre a vida e obra de Noel Rosa aos alunos de vÃ¡rias 
turmas interessados em participar da atividade.

ProduÃ§Ã£o escrita: uma conversa com Noel Rosa.

Leitura dramatizada com a m
sica 
Gago Apaixonado

MÃ³bile com m
sicas compostas por Noel Rosa

 A culmin
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ncia foi marcada pela exposiÃ§Ã£o dos trabalhos produzidos no decorrer do 
projeto e pela apresentaÃ§Ã£o do Coral dos alunos das turmas 1601, 1602, 1603, 
1604, 1701 e 1703 cantando a m
sica 
Conversa de Botequim
, atividade da disciplina de M
SICA, que Ã© claro, nÃ£o poderia ficar de fora!

[FOTO]

biografia
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/11/2010

 <TÃTULO>
Aluna da E.M. Zuleika Nunes de Alencar vence concurso de redaÃ§Ã£o
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<TAGS>
Tags: 
concurso.

 Resultado da enquete:

 A aluna que ficou em primeiro lugar no concurso de redaÃ§Ã£o e que 
ganhou uma viagem ao CanadÃ¡.

Marina Lopes

 38,2%

 O diretor da escola Zuleika Nunes de Alencar, Alexandre Sosinho, relata 
orgulhoso em sua pÃ¡gina do twitter (@Sosinho): 
210 escolas (entre p
blicas e particulares) estavam participando do concurso. A aluna Marina Lopes 
foi a grande vencedora... 3
 lugar tb Ã© nosso (Matheus Novaes de Mello).Estamos orgulhosos!!!

 Os alunos tiveram que pesquisar sobre o setor energÃ©tico, a fim de 
produzirem seus textos.

 As 50 melhores redaÃ§Ãµes foram publicadas em um livro, que serÃ¡ 
distribuÃ-do nas escolas da rede. Como prÃªmio principal, a aluna Marina Lopes, 
da Escola Municipal Professora Zuleika Nunes de Alencar, que tirou o primeiro 
lugar no concurso, ganhou uma viagem a Toronto, no CanadÃ¡, acompanhada de sua 
mÃ£e e de sua professora. A aluna Kelly Cristina Duarte de Souza, da Escola 
Municipal NaÃ§Ãµes Unidas, em Bangu, que alcanÃ§ou o segundo lugar, e o aluno 
Matheus Novaes de Mello, tambÃ©m da Escola Municipal Professora Zuleika Nunes de
Alencar, que ficou com o terceiro lugar, receberam um trofÃ©u e um certificado.

 A professora Marlene Pessoa Charles, da Escola Municipal Professora 
Zuleika Nunes de Alencar, estava orgulhosa por seus alunos alcanÃ§arem o 
primeiro e o terceiro lugar no concurso.

 O que a Marina fez nessa redaÃ§Ã£o foi poesia dentro da prosa. Os nossos alunos
sÃ£o as sementes para transformar o futuro 
 comemorou a professora.
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 Aluna do 9
 ano, Marina Lopes estava empolgada com a viagem ao CanadÃ¡ e com a ideia de 
trabalhar com matrizes energÃ©ticas no futuro.

 NÃ£o costumo mostrar para as pessoas as coisas que escrevo. Gosto de escrever 
sobre meus pensamentos, mas achei o tema desse concurso muito interessante e fui
atrÃ¡s de livros sobre como o mundo trata a energia 
 observou a aluna.

 Confira abaixo a redaÃ§Ã£o da aluna Marina Lopes, que ficou com o 
primeiro lugar no Concurso de RedaÃ§Ã£o.

 Energia: ilumina a vida e move a humanidade

 Desde a RevoluÃ§Ã£o Industrial com as mÃ¡quinas a vapor, a energia 
tornou-se essencial para o ser humano. Presente em hospitais e nas prÃ³prias 
usinas de energia abastecendo aparelhos e computadores passando a ser a base do 
mundo contempor
neo. A partir daÃ- fontes naturais de energia foram altamente exploradas.

 Temos atualmente, o petrÃ³leo como a principal fonte de energia nÃ£o 
renovÃ¡vel, sua exploraÃ§Ã£o precisa de racionalizaÃ§Ã£o. O problema Ã© que 
alÃ©m de esgotÃ¡vel, o petrÃ³leo no decorrer de sua queima libera gases 
poluentes Ã  atmosfera e pode vazar durante sua retirada dos mares provocando 
consequentemente um enorme estrago ambiental, mostrando assim as limitaÃ§Ãµes do
ser humano quanto ao domÃ-nio tecnolÃ³gico e impossibilitando o controle das 
consequÃªncias de uma exploraÃ§Ã£o mal sucedida.

 O Brasil possui o maior potencial hidrÃ¡ulico do mundo, mas nossas 
hidrelÃ©tricas mudam a paisagem natural. Esse meio energÃ©tico primÃ¡rio precisa
de bastante atenÃ§Ã£o, pois pode afetar ou afeta diretamente o meio ambiente 
alagando florestas, mudando o curso dos rios, destruindo o habitat dos animais e
desabrigando os ribeirinhos. Existem vÃ¡rias fontes de energia como: gÃ¡s 
natural, usinas nucleares e hidrelÃ©tricas, petrÃ³leo, carvÃ£o mineral e as 
chamadas energias limpas que emitem pouco ou nada de resÃ-duos e gases poluentes
Ã  natureza. Essa fonte ecolÃ³gica pode ser chamada de 
energia do futuro
 jÃ¡ que Ã© quase inofensiva.
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 Assim, percebemos que a energia nÃ£o movimenta apenas mÃ¡quinas e 
motores, e sim a evoluÃ§Ã£o! Ã‰ clara a necessidade de conciliar o 
desenvolvimento Ã  qualidade de vida. Sendo elÃ©trica ou combustÃ-vel, a energia
segue seu percurso rumo Ã  nossa necessidade de sobrevivÃªncia e prazer.

 A partir dela veio a internet que aproximou os povos, possibilitou o voo
para outros continentes e atÃ© planetas; os recursos medicinais se expandiram e 
a tecnologia atual surgiu. Se tudo isso ocorreu, quem sabe um dia o homem 
aprenda a brincar de produzir energia sem afetar a mÃ£e natureza!

[FOTO]

concurso
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 16/11/2010

 <TÃTULO>
Oswald com arte em toda parte

Durante a 
ltima semana, preparamos, no CIEP Oswald de Andrade (6
 CRE), a culmin
ncia do projeto 2010: 
Oswald com arte em toda parte
, no qual trabalhamos artes plÃ¡sticas , com Ãªnfase na pintura. As turmas do 2
 ano estudaram sobre a vida e a obra da pintora Djanira, fazendo releituras de 
seus quadros. AlÃ©m disso, deram asas Ã  criatividade, produzindo suas prÃ³prias
obras de arte.

Olha sÃ³ que lindo a turma 1202 produzindo suas pinturas!!! Todos tÃ£o 
concentrados!

 (Depoimento da professora Nanci Correntes)

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/11/2010

 <TÃTULO>
O papel da Banda de MÃºsica na inclusÃ£o de alunos da Benjamin Franklin

<TAGS>
Tags: 
inclusÃ£o, mÃºsica.

Desde 1991 a Escola Municipal Benjamin Franklin desenvolve o trabalho com alunos
que tÃªm necessidades especiais - os primeiros com deficiÃªncia auditiva na 
modalidade de Sala de Recursos e em seguida na Classe Especial 
 DA (deficiÃªncia auditiva).

Em meados de 2001, a E.M. Benjamin Franklin deu inÃ-cio Ã  primeira Classe 
Especial de DI (deficiÃªncia intelectual) com a professora Leila Pereira, que 
lembra muito bem como foi gratificante esse inÃ-cio com os alunos Bruno 
Nogueira, Helder Assem, MoisÃ©s Alves e Priscila Ferreira.

[FOTO]

Desde entÃ£o, todo o processo de inclusÃ£o se desenvolve da seguinte forma: os 
alunos sÃ£o trabalhados nas Salas de Recursos e aqueles que apresentam um bom 
rendimento passam a frequentar as turmas regulares. Segundo relato dos 
envolvidos, com o trabalho das Salas de Recursos os alunos com necessidades 
especiais se sentem mais seguros quando ingressam em uma turma regular, sendo a 
inclusÃ£o, entÃ£o, um processo natural e harmÃ´nico na U.E. - 
A educaÃ§Ã£o inclusiva na Escola Municipal Benjamin Franklin nÃ£o tem por 
objetivo a pura e simples transmissÃ£o de conte
dos para os alunos com necessidades educacionais especiais, mas contribui para 
que estes adquiram uma maior autonomia e independÃªncia, alÃ©m de promover 
crescimento pessoal para que vivam como membros plenos da sociedade.

A Banda de M
sica Escolar
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A Banda de M
sica da Escola Municipal Benjamin Franklin foi criada em Maio de 2003, sob a 
orientaÃ§Ã£o do M
sico da Banda SinfÃ´nica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, GMM / Vanderlei 
Cabral dos Santos, atendendo a uma antiga solicitaÃ§Ã£o da Comunidade Escolar.

 O trabalho com a Banda Ã© feito com alunos das turmas do 3
 ao 6
 ano e em mÃ©dia, por ano, hÃ¡ cerca de 80 alunos matriculados na Banda Escolar.
Dentre esses alunos, participam os portadores de necessidades especiais DA e DI.

 Os alunos especiais veem a Banda Escolar como um lugar que pode 
oportunizar crescimento e Ã© mais um degrau para a tÃ£o sonhada inclusÃ£o na 
sociedade. Mesmo antes de comeÃ§arem a participar da Banda Ã© fÃ¡cil notar as 
expectativas que sÃ£o geradas neles, e isso reflete diretamente no seu 
comportamento e atitude - as mudanÃ§as, como mais alegria e entusiasmo, sÃ£o 
visÃ-veis e perceptÃ-veis.

A Banda atende Ã s necessidades da prÃ³pria Unidade Escolar, da 9
 CRE com apresentaÃ§Ãµes oficiais, como tambÃ©m das demais Unidades Escolares da
regiÃ£o e da comunidade em geral - desfiles cÃ-vicos, jogos inclusivos da 
prefeitura do Rio, inauguraÃ§Ãµes, projetos sociais, aniversÃ¡rios das Unidades 
Escolares.

 Para a escola, tudo aquilo de que os alunos com necessidades 
educacionais especiais ou nÃ£o podem participar, oportuniza o seu crescimento, a
sua motivaÃ§Ã£o, pois eles se sentem importantes, valorizados, alÃ©m de a m
sica fazer um grande bem ao emocional de todas as crianÃ§as.

Para os alunos com necessidades especiais a participaÃ§Ã£o na Banda Escolar Ã© a
realizaÃ§Ã£o de uma grande conquista, Ã© uma auto-afirmaÃ§Ã£o para eles e 
tambÃ©m uma forma de dizerem Ã  sociedade que sÃ£o capazes e que a inclusÃ£o Ã© 
possÃ-vel.
 afirma um responsÃ¡vel.

Desde entÃ£o, todo o processo de inclusÃ£o se desenvolve da seguinte forma: os 
alunos sÃ£o trabalhados nas Salas de Recursos e aqueles que apresentam um bom 
rendimento passam a frequentar as turmas regulares. Segundo relato dos 
envolvidos, com o trabalho das Salas de Recursos os alunos com necessidades 
especiais se sentem mais seguros quando ingressam em uma turma regular, sendo a 
inclusÃ£o, entÃ£o, um processo natural e harmÃ´nico na U.E. - 
A educaÃ§Ã£o inclusiva na Escola Municipal Benjamin Franklin nÃ£o tem por 
objetivo a pura e simples transmissÃ£o de conte
dos para os alunos com necessidades educacionais especiais, mas contribui para 
que estes adquiram uma maior autonomia e independÃªncia, alÃ©m de promover 
crescimento pessoal para que vivam como membros plenos da sociedade.
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De forma abrangente, a Banda Escolar Ã© um agente dinamizador para os alunos, 
pois mesmo aqueles que nÃ£o fazem parte dela sÃ£o envolvidos pelas 
apresentaÃ§Ãµes e ensaios, e Ã© fÃ¡cil observar como o comportamento deles Ã© 
afetado: ficam mais motivados, vibrantes e Ã© visÃ-vel o entusiasmo.

Nos alunos que fazem parte da Banda Escolar percebe-se uma melhora acentuada do 
comportamento - ser afastados da banda por questÃµes disciplinares estÃ¡ fora de
cogitaÃ§Ã£o para eles. AlÃ©m disso, o relacionamento com os colegas, a 
assiduidade e o interesse nas matÃ©rias apresentadas em sala de aula, melhoram 
de forma considerÃ¡vel.

O convÃ-vio de todos os alunos - portadores ou nÃ£o de necessidades especiais - 
dentro da Banda Escolar, tem sido muito bom - nÃ£o existe preconceito. Pelo 
contrÃ¡rio, sÃ£o todos amigos e companheiros. A troca de experiÃªncias entre os 
alunos Ã© caracterÃ-stica marcante, aquele aluno que tem mais experiÃªncia e 
mais habilidade divide e repassa para os demais colegas.

A Banda Escolar tem sido um lugar de aprendizado e de oportunidade de 
crescimento para todos.

[FOTO]
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inclusÃ£o
(7)

mÃºsica
(2)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/11/2010

 <TÃTULO>
Dia da Favela

No 
ltimo dia quatro, Dia da Favela, a secretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, 
Claudia Costin, sugeriu Ã s Escolas do AmanhÃ£ que produzissem um painel a fim 
de ilustrar como sua 
favela
 poderÃ¡ ficar a partir da realizaÃ§Ã£o de melhorias sociais, culturais e 
ambientais.

 Desse modo, os alunos do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o da Escola Municipal 
Professora Helena Lopres Abranches, utilizaram diversos materiais e 
coletivamente contextualizaram o que vÃªm aprendendo nas oficinas de PrevenÃ§Ã£o
Ã  Sa
de, Teatro e Letramento, refletindo como a favela a qual estÃ£o inseridos 
(GardÃªnia Azul) poderia ficar a partir de tais aÃ§Ãµes de melhorias.

 O resultado do trabalho, foi este painel:

[FOTO]

Este Ã© o relato de experiÃªncia da Escola Municipal Helena Lopes Abranches, 
atravÃ©s de sua diretora, PatrÃ-cia Souza.

E na sua escola, como foi o painel do Dia da Favela?
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/11/2010

 <TÃTULO>
EducaÃ§Ã£o...No TrÃ¢nsito e na E.M. ProfÂª Helena Lopes Abranches

<TAGS>
Tags: 
trÃ¢nsito.

De maneira l
dica e apropriada para a faixa etÃ¡ria, por meio de dramatizaÃ§Ãµes, m
sicas, histÃ³rias, jogos e vivÃªncias, os alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil da 
Escola Municipal Professora Helena Lopes Abranches trocaram informaÃ§Ãµes 
importantes sobre o tr
nsito: andar na rua acompanhado de um adulto, uso da cadeirinha apropriada para 
menores de 7 anos, uso do cinto de seguranÃ§a, atravessar a rua na faixa de 
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pedestres, olhar para os dois lados antes de atravessar, atenÃ§Ã£o Ã s cores do 
semÃ¡foro.

[FOTO]

 As turmas da EducaÃ§Ã£o Infantil confeccionaram veÃ-culos, ruas, placas,
semÃ¡foro para a simulaÃ§Ã£o de um dia de tr
nsito em nossa cidade, objetivando a conscientizaÃ§Ã£o sobre a import
ncia das regras de tr
nsito e o desenvolvimento de conceitos de espaÃ§o, direita e esquerda e as 
simbologias. A simulaÃ§Ã£o foi uma experiÃªncia divertida e uma boa oportunidade
para as crianÃ§as aprenderem brincando. O Ã´nibus com motorista e trocador feito
apenas com um elÃ¡stico foi um sucesso!

trÃ¢nsito
(3)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/11/2010

 <TÃTULO>
Nosso Planeta, nossa casa.

<TAGS>
Tags: 
sustentabilidade.

 Baseando-se na preocupaÃ§Ã£o crescente com a sustentabilidade e com a 
preservaÃ§Ã£o do planeta, a Escola Municipal SÃ£o Camilo de Lellis utilizou como
suporte a cartilha Nosso Planeta, Nossa Casa, com o objetivo de estimular 
debates sobre problemas atuais veiculados pela mÃ-dia, tais como o aquecimento 
global, a perda de OzÃ´nio nas camadas superiores da troposfera etc. O projeto 
estÃ¡ em desenvolvimento desde o inÃ-cio de novembro.

 O ensejo da proposta parte da integraÃ§Ã£o de diversas literaturas que 
tratam do assunto em pauta: a preservaÃ§Ã£o do meio ambiente, assegurando 
qualidade de vida atravÃ©s da sustentabilidade, unificado atravÃ©s da regra dos 
trÃªs Rs.

 Os objetivos sÃ£o levar a comunidade escolar a:
Conscientizar-se de que o esforÃ§o m
tuo inicia-se pela vontade individual dos envolvidos.

 Conhecer as esferas do planeta Terra de forma l
dica, integrando-se conhecimentos cientÃ-ficos bÃ¡sicos.

 Perceber que o desenvolvimento auto-sustentÃ¡vel parte do esforÃ§o de 
cada um em prol da qualidade de vida e exercÃ-cio de uma vida cidadÃ£.

[FOTO]

 Todas as atividades estÃ£o sendo contextualizadas com recursos naturais,
instrumentalizaÃ§Ã£o de observaÃ§Ã£o do tempo, reaproveitamento e reciclagem; 
exposiÃ§Ã£o dos trabalhos confeccionados no perÃ-odo de realizaÃ§Ã£o do projeto;
coreografias e dramatizaÃ§Ãµes com Ãªnfase no tema central. De tal forma, alunos
e comunidade escolar estÃ£o sendo levados a uma profunda reflexÃ£o de que o 
futuro do planeta e das geraÃ§Ãµes depende de todos e das aÃ§Ãµes que temos 
hoje.

[FOTO]
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[FOTO]

sustentabilidade
(12)

 <COMENTÃRIOS>

Quanto tempo, quanto trabalho, quanto empenho para no final... TUDO VALER A 
PENA! Foi muito bom, alÃ©m de qualquer valorizaÃ§Ã£o de outro, o prÃ³prio 
trabalho, em si, traduziu o seu inestimÃ¡vel valor! Obrigada, Rioeduca!!!!!
Postado por 
Vilma Barbareto
 em 06/04/2013 15:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/11/2010

 <TÃTULO>
Classe hospitalar Jesus recebe Medalha Pedro Ernesto

 Classe Hospitalar Ã© uma modalidade de atendimento pedagÃ³gico a 
crianÃ§as e adolescentes internados, com o intuito de dar continuidade Ã  
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escolarizaÃ§Ã£o, independente do tempo de internaÃ§Ã£o.

 A Classe Hospitalar Jesus foi implantada em 1950 e hÃ¡ 60 anos funciona,
ininterruptamente, sendo referÃªncia nacional nesta modalidade de atendimento da
educaÃ§Ã£o especial. Sua existÃªncia surgiu a partir de um convÃªnio entre a 
Secretaria Municipal de Sa
de e a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

 A escola funciona de segunda a sexta-feira, com professores concursados 
e pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro.

 Por seu trabalho de comprometimento e de grande profissionalismo, a 
Escola Municipal Jesus serÃ¡ homenageada hoje, dia 10 de novembro, Ã s 18 horas,
na C
mara dos Vereadores do Rio de Janeiro, recebendo a Medalha Pedro Ernesto.

 ParabÃ©ns, pelo brilhante serviÃ§o Ã  populaÃ§Ã£o carioca Ã  Classe 
Hospitalar Jesus e a todos os docentes que por lÃ¡ passaram nesses 60 anos!
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/11/2010

 <TÃTULO>
LaboratÃ³rio de Talentos 2010 - 5Âª Mostra de Artes da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, artescÃªnicas, artesvisuais, artesmusicais.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/11/2010

 <TÃTULO>
EleiÃ§Ãµes na floresta? Sim na E.M. ProfÂº Helena Lopes Abranches

<TAGS>
Tags: 
biodiversidade, animais.

Neste ano de 2010, a Escola Municipal Professora Helena Lopes Abranches elaborou
um projeto pedagÃ³gico para a EducaÃ§Ã£o Infantil em torno de temas de grande 
import
ncia em nossa sociedade: a decisÃ£o da UNESCO de determinar 2010 como o Ano 
Internacional da Biodiversidade e as eleiÃ§Ãµes nacionais. O trabalho com esses 
temas permitiu alcanÃ§ar resultados melhores, tanto em termos de aprendizagem, 
quanto de formaÃ§Ã£o para a cidadania, a partir do interesse que as eleiÃ§Ãµes e
o meio ambiente despertam entre as crianÃ§a. O projeto 
EleiÃ§Ãµes na floresta
 envolveu as turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil em uma divertida simulaÃ§Ã£o. Os 
alunos produziram uma campanha para eleger o representante da floresta, com as 
seguintes etapas:

Pesquisa sobre a nossa fauna, as caracterÃ-sticas dos animais da floresta.
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Pesquisa sobre os problemas ambientais que existem nesse ecossistema.

Escolha do animal e produÃ§Ã£o de material do candidato: texto coletivo 
relatando o que foi descoberto sobre o animal, desenhos, registros sobre como 
esse animal poderÃ¡ resolver o problema que a floresta enfrenta, produÃ§Ã£o de 
slog

an.

VotaÃ§Ã£o para escolha do animal representante da floresta.

No dia da eleiÃ§Ã£o, os alunos usaram mÃ¡scaras de animais, fizeram filas, 
assinaram os nomes na lista de presenÃ§a e depositaram o voto na urna. No dia 
seguinte, eles participaram da contagem dos votos e ficaram ansiosos pelo

resultado.

[FOTO]

 (Com a mÃ¡scara, a aluna exercendo sua cidadania votando no seu 
bichinho)

[FOTO]

 (Por fim, o bicho vencedor)
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animais
(2)

biodiversidade
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 09/11/2010

 <TÃTULO>
"Carioca Leitor, sim senhor!"

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, escoladeleitores.

 O Projeto 
Carioca Leitor, Sim Senhor!
 da Escola 07.16.004 Classe em CooperaÃ§Ã£o Juliano Moreira foi o vencedor do 
Concurso Escola de Leitores - uma iniciativa do Instituto C
A em parceria com a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro e com a
FundaÃ§Ã£o Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

[FOTO]

[FOTO]

 Partindo do desejo de possibilitar o contato com a literatura dos seus 
680 alunos de EI ao 5
 ano, incluindo 4 Classes Especiais e tambÃ©m de seus funcionÃ¡rios, 
professores, pais e comunidade do entorno, a Unidade Escolar, que faz parte da 
ColÃ´nia Juliano Moreira, criou uma sÃ©rie de atividades, tais como o RECREIO 

 LITERÃRIO - uma vez por semana, no pÃ¡tio, durante o recreio, livros sÃ£o 
disponibilizados para que os alunos leiam o que quiserem, com a supervisÃ£o da 
sala de leitura, a coordenaÃ§Ã£o ou a monitoria 

  e tambÃ©m com o CORREDOR LITERÃRIO - espaÃ§o organizado, alegre, repleto de 
livros, onde os alunos visitam com seus professores a fim de ouvirem histÃ³rias 
e lerem o que quiserem. O material fica exposto bimestralmente por uma semana.

 A comunidade participa intensamente! As 
Sacoleiras LiterÃ¡rias
 sÃ£o mÃ£es responsÃ¡veis por levar livros em sacolas, todas as sextas-feiras, 
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para seus vizinhos. A escola entende que, desta forma, os livros poderÃ£o 
circular mais entre a comunidade, possibilitando seu acesso Ã  literatura. Elas 
tambÃ©m sÃ£o responsÃ¡veis, dentro do possÃ-vel, pela devoluÃ§Ã£o e 
preservaÃ§Ã£o dos livros. AlÃ©m disso, uma vez por semana hÃ¡ a 
contaÃ§Ã£o de histÃ³rias
: no horÃ¡rio da entrada nos dois turnos, os responsÃ¡veis sÃ£o convidadados 
para ouvir a leitura de um livro. A ideia Ã© de que possam agir como 
multiplicadores.

[FOTO]

 As leituras sÃ£o escolhidas de acordo com o que chamam de 
estaÃ§Ãµes
. Em 2010, jÃ¡ foram desenvolvidas leituras divididas em trÃªs estaÃ§Ãµes:

biografias daqui e de lÃ¡ 
- leitura de diferentes biografias e autobiografias, com o objetivo de promover 
a reflexÃ£o e a escrita sobre a constituiÃ§Ã£o da identidade pessoal e coletiva,
atravÃ©s da comparaÃ§Ã£o de suas prÃ³prias histÃ³rias com as diferentes 
histÃ³rias que a literatura oferece, valorizando e fortalecendo aspectos que 
caracterizem a pertinÃªncia de cada sujeito ao seu grupo sociocultural;

contos e causos
 com o objetivo maior de resgatar a oralidade. Aprender sobre as histÃ³rias que 
sÃ£o contadas atravÃ©s dos tempos e assim preservar a cultura de determinados 
povos, em especial dos povos africanos e indÃ-genas, por serem as matrizes 
formadoras de nossa sociedade. De tal forma, ouvindo, contando, e recontando 
casos conhecidos e lidos, os alunos acabam resgatando tambÃ©m o gosto pela 
leitura;

coisas do meu sertÃ£o 
 com a intenÃ§Ã£o de levar conhecimento de outras culturas, que embora 
diferentes, permeiam o ambiente escolar, na medida em que os alunos da U.E. sÃ£o
oriundos do Norte e Nordeste brasileiro.

Quer saber mais? Visite o blog da escola: http://emccjulianomoreira.blogspot.com
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riodeleitores
(165)

escoladeleitores
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/11/2010

 <TÃTULO>
Resultado da Enquete
A PRIMEIRA ESCOLA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM CONSTANT

 Uma das regiÃµes mais populosas e ativas do Rio antigo, a freguesia de 
Santana tinha como ponto focal a famosa PraÃ§a Onze, em torno da qual girava a 
vida da comunidade. O bairro, conhecido pela sua ligaÃ§Ã£o com a histÃ³ria do 
samba, abrigava diversas ind
strias, lado a lado com residÃªncias, comÃ©rcio, diversÃ£o e atividades 
culturais.

 As necessidades educacionais da populaÃ§Ã£o local eram em grande parte 
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supridas por uma bela escola, situada em um dos cantos da praÃ§a, entre esta e o
Canal do Mangue. Inaugurada em 4 de agosto de 1872, com a presenÃ§a do Imperador
e vÃ¡rios ministros, foi a primeira instituiÃ§Ã£o de ensino municipal do Rio de 
Janeiro, construÃ-da a partir de uma proposta da C
mara. Foi batizada com o nome de SÃ£o SebastiÃ£o. Para atender a um p
blico diversificado, determinou-se que, alÃ©m da instruÃ§Ã£o primÃ¡ria durante o
dia, fossem ministradas aulas noturnas aos operÃ¡rios e mestres de obras, uma 
novidade entÃ£o.

 O prÃ©dio, de estilo clÃ¡ssico e sÃ³brio, prosseguiu sua missÃ£o por 
vÃ¡rias dÃ©cadas, fazendo parte do cotidiano dos habitantes e se tornando um 
ponto de referÃªncia tÃ£o conhecido quanto o chafariz da praÃ§a, de Grandjean de
Montigny, hoje no Alto da Boa Vista. MudanÃ§as polÃ-ticas advindas com a Rep
blica, contudo, fizeram com que seu nome mudasse para Benjamim Constant, em 
1897.

 ApÃ³s quase 70 anos de atividade, a escola, como a prÃ³pria praÃ§a, iria
desaparecer na abertura da Av. Presidente Vargas, iniciando o esvaziamento de um
bairro cuja rica e pulsante vida ficaria para sempre retratada nas letras dos 
sambas de outrora.

 Resultado da Enquete:

 51% E.M. Benjamim Constant

 34% E.M. Rio de Janeiro

 15% E.M. Luiz Delfino

 FONTE: http://www.jblog.com.br/rioantigo.php?itemid=22524
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/11/2010

 <TÃTULO>
EducopÃ©dia - estudando atravÃ©s do computador

 As tecnologias digitais e a internet permitem que tarefas cotidianas 
sejam realizadas de maneira mais rÃ¡pida e simples, proporcionando uma relaÃ§Ã£o
diferente entre as pessoas e seus afazeres. Ã‰ a partir desse conceito que o N
cleo de ComputaÃ§Ã£o EletrÃ´nica (NCE) da UFRJ desenvolveu a EducopÃ©dia, uma 
plataforma virtual na qual os alunos de Ensino Fundamental podem ter aulas de 
forma diferente e divertida.

 Com uma interface simples e didÃ¡tica, o funcionamento da plataforma se 
dÃ¡ atravÃ©s de aulas auto-explicativas on-line, Ã s quais alunos e professores 
podem ter acesso a qualquer hora, desenvolvendo temas e habilidades 
estabelecidos pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SME-RJ). As atividades 
sÃ£o separadas por disciplinas e sÃ©ries e divididas em 32 aulas digitais 
correspondentes Ã s semanas do ano letivo.

O site se destina principalmente a estudantes do 2o ao 9o ano do Ensino 
Fundamental das redes municipais do Rio de Janeiro, somando cerca 600 mil alunos
e 1200 escolas
, explica Ana Lucia Rodrigues, assessora de comunicaÃ§Ã£o do NCE. 
A Escola Municipal GrÃ©cia foi a primeira a utilizar a EducopÃ©dia, com a 
professora Gabriela Silva, mas outras instituiÃ§Ãµes tambÃ©m jÃ¡ estÃ£o 
aderindo, usando, por enquanto, nos laboratÃ³rios de informÃ¡tica
.

 Uma das principais vantagens da estrutura da EducopÃ©dia sÃ£o as 
anotaÃ§Ãµes virtuais que podem ser escritas pelos alunos, avaliando seus 
desempenhos nas disciplinas, que podem ser acessadas pelos professores, 
permitindo maior liberdade do estudante de expor suas impressÃµes sem contato 
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direto com o educador. AlÃ©m disso, as atividades disponÃ-veis podem incluir 
vÃ-deos, animaÃ§Ãµes, podcasts, quizzes e jogos, visando a apresentar uma nova 
experiÃªncia educacional a partir da utilizaÃ§Ã£o da tecnologia. 
A plataforma fornece ainda um conjunto de ferramentas para formar redes sociais 
como blog, chat, wiki, microblog e agenda, o que permite a criaÃ§Ã£o de 
comunidades dedicadas Ã  construÃ§Ã£o do conhecimento
, afirma Ana Lucia.

O principal objetivo da EducopÃ©dia Ã© tornar a educaÃ§Ã£o mais atraente para as
crianÃ§as, alÃ©m de promover uma mudanÃ§a de paradigma na educaÃ§Ã£o brasileira,
trazendo a oportunidade de tornar o aluno um aprendiz inserido no conhecimento 
social e o professor como um arquiteto da aprendizagem
, conclui a comunicadora.

 O site para acessar a plataforma Ã© o www.educopedia.com.br. O projeto, 
ainda em fase de desenvolvimento, apresenta somente aulas de MatemÃ¡tica e 
LÃ-ngua Portuguesa. As previsÃµes sÃ£o para que no inÃ-cio de 2011 o site inclua
todas as disciplinas do Ensino Fundamental e seja a principal ferramenta 
pedagÃ³gica do ginÃ¡sio carioca. TambÃ©m a partir de 2011 a EducopÃ©dia comeÃ§a 
a testar um algoritmo adaptativo que visa Ã  criaÃ§Ã£o de aulas digitais 
adaptadas pelo prÃ³prio sistema ao estilo de aprendizagem dos alunos.

 Fonte: http://ww w.olharvirtual.ufrj.br/2010/index.php?id_edicao=318
codigo=1
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 <COMENTÃRIOS>

Gostaria de ter acesso ao Educopedia, jÃ¡ tentei me cadastrar mas aparece 
mensadem "email invÃ¡lido". Sou explicadora do Ensino Fundamental e alfabetizo 
adultos. Esse site me ajudarÃ¡ nÃ£o sÃ³ como esplicadora, mas tambÃ©m para que 
eu possa acompanhar as aulas dos meus netos. Isso Ã© possÃ-vel?Â° AgradeÃ§o e 
espero por ajuda.
Postado por 
CÃ©lia
 em 16/06/2011 11:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/11/2010

 <TÃTULO>
Comunidade Escolar do CIEP Lindolpho Collor vive dia D com as CiÃªncias

<TAGS>
Tags: 
mostra, cientistas, escolasdoamanhÃ£.

 O dia 19 de novembro tornou-se uma data inesquecÃ-vel para a comunidade 
escolar do Ciep Lindolpho Collor, uma escola da Prefeitura do Rio que fica em 
Rio das Pedras, na abrangÃªncia da 7
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o. Uma Feira Cultural, aberta aos 
responsÃ¡veis, envolveu aproximadamente trÃªs mil alunos de toda a Unidade de 
Ensino, que participaram efetivamente de todas as suas fases de criaÃ§Ã£o atÃ© a
conclusÃ£o do evento, sob a lideranÃ§a 
 Ã© claro 
 das equipes de professores e gestores.

[FOTO]

 Diante do sucesso e empolgaÃ§Ã£o gerada entre os alunos, a Tutora Janini
Teixeira do Cientistas do AmanhÃ£ (que assessorou pedagogicamente em cada etapa 
do evento da instituiÃ§Ã£o) reforÃ§a a import
ncia de se realizar atividades como a Feira, em que docentes e educandos podem 
demonstrar todo conhecimento e habilidades, expandindo o Cientistas do AmanhÃ£ 
para alÃ©m dos muros acadÃªmicos, possibilitando e valorizando 
 em outros nÃ-veis da comunidade local 
 a presenÃ§a da famÃ-lia na Escola, o que beneficia cada um com o 
desenvolvimento de novos conhecimentos.

[FOTO]
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escolasdoamanhÃ£
(15)

mostra
(1)

cientistas
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 30/10/2010

 <TÃTULO>
Uma Escola Vencedora!

<TAGS>
Tags: 
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proinape, parceria.

 A Escola Municipal LuÃ-s Carlos da Fonseca fica em Madureira.

 Tem 349 alunos distribuÃ-dos em 14 turmas da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 5
 ano.

 Enfrentamos muitos problemas, mas nÃ£o perdemos o foco de sempre buscar 
a melhoria do ensino desta escola.

[FOTO]

[FOTO]

 Nosso Projeto PedagÃ³gico tem como tema central:

EU + VOCÃŠ = NÃ“S, preservando a vida

 Neste projeto procuramos envolver toda comunidade: pais, alunos, 
professores, direÃ§Ã£o, coordenaÃ§Ã£o pedagÃ³gica. Trabalhamos as parcerias com 
o Instituto de EducaÃ§Ã£o Carmela Dutra e Faculdade de Medicina Souza Marques.

 Ao longo deste ano participamos de vÃ¡rios projetos e programas: 
OlimpÃ-adas da LÃ-ngua Portuguesa, CiÃªncias Hoje, Mais EducaÃ§Ã£o, Nenhuma 
CrianÃ§a a menos, PDE-escola, PROINAPE.

[FOTO]

[FOTO]

PARCERIAS: Faculdade de Medicina Souza Marques e Instituto de EducaÃ§Ã£o Carmela
Dutra

[FOTO]

[FOTO]
INCENTIVO 

  ATIVIDADE FÃSICA E RECREAÃ‡ÃƒO

[FOTO]

[FOTO]

 Trabalho, compromisso, parceria com a comunidade escolar em prol de um 
ensino p
blico de qualidade.
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[FOTO]

 DireÃ§Ã£o:Zilda M. de Almeida e Adriane de Souza G.Dias.

 CoordenaÃ§Ã£o:PedagÃ³gica: Roquessana Leila C. da Silva

proinape
(2)

parceria
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/10/2010
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 <TÃTULO>

LanÃ§amento do Bairro Educador Cantagalo

<TAGS>
Tags: 
bairroeducador.

 A comunidade do Cantagalo era sÃ³ alegria na manhÃ£ desta terÃ§a-feira, 
26/10, durante a festa de LanÃ§amento do Bairro Educador Cantagalo. A abertura 
do evento foi feita pelo grupo de danÃ§a da Escola Municipal JosÃ© Linhares, que
homenageou Noel Rosa, o Poeta da Vila, que se fosse vivo estaria completando 100
anos. Em seguida, os meninos da Trupe de Circo do AfroReggae fizeram um n
mero de equilÃ-brio sobre cadeiras e as alunas do CIEP se apresentaram com 
danÃ§as folclÃ³ricas, oficina realizada no AfroReggae.

[FOTO]

 No palco, a Coordenadora Geral do Bairro Educador, Marcia FlorÃªncio, 
agradeceu o empenho e esforÃ§o de todas as pessoas envolvidas de suas diversas 
formas, para que o evento ganhasse vida e sobretudo pela Ã³tima implantaÃ§Ã£o do
projeto em todas as escolas que compÃµem este Bairro Educador: CIEP Presidente 
JoÃ£o Goulart, E.M. MarÃ-lia de Dirceu e E.M. JosÃ© Linhares.

[FOTO]

 AlÃ©m da equipe da Secretaria municipal de EducaÃ§Ã£o, diversos 
parceiros tambÃ©m estiveram presentes: Centro Cultural Oi Futuro, Escola de Arte
e Tecnologia Oi Kabum, Dentista do Bem, CrianÃ§a EsperanÃ§a, o projeto EstÃ©tica
Central e Afroreggae. E claro, toda a equipe do Bairro Educador, que se 
fortalece a cada dia sabendo que uma equipe unida constrÃ³i todo um caminho de 
vitÃ³rias.

[FOTO]

 A Unidade de PolÃ-cia Pacificadora (UPP), grande parceira, tanto dos 
projetos de educaÃ§Ã£o quanto na continuidade do bem estar da comunidade, esteve
presente durante todo o evento e tiveram a grata visita dos colegas da UPP 
Borel, que prestigiaram e acompanharam a cerimÃ´nia. O grupo de percussÃ£o 
formado pelos moradores junto aos policiais da UPP Cantagalo tambÃ©m se 
apresentou.

[FOTO]

 Ao vivo e a cores, a oficina do projeto EstÃ©tica Central fazia vÃ-deos 
e ediÃ§Ãµes com os alunos, promovendo a interatividade e conhecimento de novas 
mÃ-dias. A Escola de Arte e Tecnologia Oi Kabum! levou trabalhos dos 
alunos-monitores, como vÃ-deos e fotos. JÃ¡ o Centro Cultural Oi Futuro 
disponibilizou seus arte-educadores para fazerem brincadeiras e jogos com a 
crianÃ§ada.

[FOTO]
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bairroeducador
(18)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/10/2010

 <TÃTULO>
Contos que cantam e encantam

<TAGS>
Tags: 
leitura.

 Os contos de fadas e as canÃ§Ãµes infantis tÃªm o poder de encantar a 
todos que os ouvem.

 Sabe-se como Ã© importante para a formaÃ§Ã£o de qualquer crianÃ§a ouvir 
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histÃ³rias e canÃ§Ãµes.

 Na 7a. CRE, duas professoras que lecionam em Escolas distintas 
desenvolvem seus trabalhos de maneira semelhante.

 A professora Ana Claudia Caruso, da E.M OctÃ¡vio Frias de Oliveira, 
desenvolve seu trabalho com a turma 1.103 desta forma.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Trabalhar com contos Ã© um meio fÃ¡cil e simples de se comunicar com os 
pequenos. Pude perceber que alÃ©m de facilitar a alfabetizaÃ§Ã£o e despertar no 
aluno o gosto e o interesse pela leitura os contos proporcionam ao professor 
trabalhar com valores.

 Ali perto, na E. M. Lopes TrovÃ£o, a professora Regina Cardoso tambÃ©m 
desenvolve seu trabalho baseado nos contos infantis e nas canÃ§Ãµes de roda para
estimular seus alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Acredito que o modo mais eficaz de estimular as crianÃ§as Ã© entrar no mundo 
mÃ¡gico delas. Desta forma o trabalho torna-se prazeroso, tanto para mim quanto 
para os alunos.

[FOTO]

[FOTO]

 (Professora Regina) 
 (Professora Ana ClÃ¡udia)
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leitura
(14)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei o trabalho de vocÃªs professoras. TambÃ©m leciono e realizo projetos de 
leitura. ParabÃ©ns!!!
Postado por 
ROSANA
 em 27/03/2011 17:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/12/2010

 <TÃTULO>
Projeto Teatro de Fantoches

<TAGS>
Tags: 
artescÃªnicas.

 [VÃDEO]

 A ideia era que os alunos da turma 1701 da EM Anibal Freire produzissem 
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em grupo, um teatro de fantoches relacionado a algum dos temas estudados ao 
longo do ano na disciplina Geografia. A apresentaÃ§Ã£o ocorreu em novembro.

 Nessa versÃ£o compacta, estÃ£o apenas alguns segundos de cada uma das 
apresentaÃ§Ãµes, que foram filmadas e editadas pelo professor de Geografia, 
Michel Souza, coordenador do projeto.

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/12/2010

 <TÃTULO>
Mensagem de final de ano Rioeduca.net

 [VÃDEO]
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Agradecemos a colaboraÃ§Ã£o de todos durante o ano de 2010.Â 
Em 2011, queremos vocÃª ao nosso lado. Juntos, podemos cantar bem mais forte!!!
O que queremos? Apenas um milhÃ£o de AMIGOS!!!

 Obs: vÃ-deo produzido por Rioeduca.net com fotos especialmente enviadas 
pela rede, via e-mail e twitter.

 <COMENTÃRIOS>

VÃ¡rias escolas repetidas e, a minha,nada.Enviei 2 fotos da EM Soares Pereira e 
nada.Estou triste!!
Postado por 
Rebeca Dayan
 em 31/12/2010 11:51

Linda homenagem a todos que fazem a diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o,apesar de todas as 
dificuldades.Que continuemos no mesmo propÃ³sito no ano que vem,educaÃ§Ã£o de 
qualidade para todos!!!
Postado por 
Sheila
 em 31/12/2010 15:14

Muito legal a homenagem!!! Que todos tenhamos um Ano Novo repleto de Amor, 
saude, paz sucesso, felicidade e um milÃ£o de amigos!!! Bjks p/ todos!
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Postado por 
Soninha Menezes
 em 31/12/2010 16:54

Feliz Ano Novo pra vcs, Linda Equipe!
Postado por 
Marilene
 em 31/12/2010 20:24

Linda mensagem!! ParabÃ©ns pelo trabalho, pelo carinho e sensibilidade !! Feliz 
2011 para todos da Rede e seus familiares!! Um milhÃ£o de amigos, de alegrias, 
de vitÃ³rias para todos nÃ³s !!
Postado por 
Andre
 em 05/01/2011 16:03

Professora Rebeca,
Boa noite.

Lamentamos, mas infelizmente nÃ£o recebemos seu e-mail com as fotos da escola. 
Sempre respondemos aos e-mails considerados relevantes que sejam enviados para o
endereÃ§o: contato@rioeduca.net.
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 06/01/2011 19:56

Maravilhoso e emocionante esse vÃ-deo. Retrata exatamente o meu encanto por esse
trabalho. ParabÃ©ns a todos os colegas que abrilhantaram esse momento.
Postado por 
Marise Bernardo
 em 08/01/2011 09:23

O vÃ-deo ficou lindo! ParabÃ©ns a todos que contribuÃ-ram e 2011 com certeza 
continuarÃ¡ sendo de muito crescimento para todos nÃ³s e para o Rioeduca!
Postado por 
Rafael Parente
 em 10/01/2011 13:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/12/2010

 <TÃTULO>
CalendÃ¡rio Escolar 2011

<TAGS>
Tags: 
calendÃ¡rio2011.

 RESOLUÃ‡ÃƒO SME N.
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 1118 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010

 Institui o CalendÃ¡rio Escolar da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o no 
ano de 2011 e dÃ¡ outras providÃªncias.

  A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe 
sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e considerando

 - o disposto no inciso III, do artigo 12, da Lei n
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que prevÃª como incumbÃªncia dos 
estabelecimentos de ensino 
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas
, observando-se, para tanto, o que determina o inciso I de seu artigo 24, do 
referido diploma legal; e

 - o que dispÃµe o inciso V, do artigo 67, da Lei n
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, quanto ao dever dos sistemas de ensino de 
assegurar perÃ-odo reservado a estudos, planejamentos e avaliaÃ§Ã£o incluÃ-do na
carga horÃ¡ria de trabalho dos profissionais de educaÃ§Ã£o,

 RESOLVE:

 Art. 1.
 Fica instituÃ-do, na forma dos Anexos que acompanham a presente ResoluÃ§Ã£o, o 
CalendÃ¡rio Escolar para o ano letivo de 2011, concernente Ã  EducaÃ§Ã£o 
Infantil, ao Ensino Fundamental e Ã  EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, nas Escolas
P
blicas do Sistema Municipal de Ensino.

 Art. 2.
 O Conselho de Classe (COC) serÃ¡ realizado dentro do perÃ-odo assinalado com A 
(AvaliaÃ§Ã£o COC), destinando-se apenas um dia para cada grupo de turmas e 
garantindo-se o dia letivo para as demais turmas da escola.

 Art. 3.
 Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.
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 Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2010.

 Claudia Costin

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

calendÃ¡rio2011
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Boa noite.  CadÃª o vÃ-deo explicativo?  NÃ£o encontro link algum!
Postado por 
Giselle
 em 31/01/2011 20:25
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\rioeduca 
1\rioeducanet2011.txt
************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/06/2011

 <TÃTULO>
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GONÃ‡ALVES â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

Quem sou eu

Nossa escola funciona desde a dÃ©cada de 30, quando ainda era um galpÃ£o, 
inicialmente dedicado a estocar laranjas para fazendas prÃ³ximas. Depois o 
prÃ©dio foi melhorado e funcionava com 4 salas, ganhando mais tarde dois anexos,
um com 4 e outro com duas salas, passando a ser municipal. Hoje, funcionamos em 
regime de horÃ¡rio integral, exceto as turmas de 5
 ano, e atendemos a educaÃ§Ã£o infantil e o primeiro segmento do ensino 
fundamental.

Nosso Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico: Este planeta Ã© seu! 

1
 Subprojeto 2011:

Sustentar Habilidades com VivÃªncias.

Com um PPP destes sÃ³ poderÃ-amos encontrar um trabalho belÃ-ssimo desenvolvido 
pelas professoras: 
Maria Helena Gomes e Adriana Sardinha
Turma 1301: Trabalhando as horas e reutilizando materiais!

[FOTO]

NÃ³s da turma 1301 temos consciÃªncia de que devemos fazer todo o possÃ-vel para
contribuir com a preservaÃ§Ã£o do meio ambiente. Por isso resolvemos 
reaproveitar materiais como folhas usadas e papelÃ£o, entre outros, reduzindo 
assim o volume de lixo e ao mesmo tempo economizando os materiais da escola.

Essa semana, ao trabalharmos com medidas de tempo no nosso caderno pedagÃ³gico, 
tivemos a idÃ©ia de construir relÃ³gios usando folhas de ofÃ-cio jÃ¡ escritas de
um lado e o papelÃ£o que vem com as caixas de leite usadas no cafÃ© da manhÃ£ 
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das turmas.

Fizemos tambÃ©m blocos de rascunho e desenho reaproveitando papel ofÃ-cio, para 
economizar as folhas de nossos cadernos e preservar as Ã¡rvores porque, afinal, 
elas levam muito tempo para crescer e sÃ£o muito importantes para nÃ³s!

[FOTO]

A Turma na montagem do relÃ³gio.

[FOTO]

Trabalho em equipe!

[FOTO]

[FOTO]

Os grupos mostrando suas obras.

[FOTO]

A professora M
 Helena trabalhando com a turma.

[FOTO]

Detalhe do mural na sala.

[FOTO]

Os bloquinhos de rascunho.

[FOTO]

Detalhe do material usado para fazer os relÃ³gios.

Este conte
do faz parte do recÃ©m criado BLOG da E. M. Professor GonÃ§alves, que vocÃª pode
acompanhar atravÃ©s do link 
http://emprofgoncalves.blogspot.com/

Desejamos muito sucesso a equipe da E. M. Professor GonÃ§alves, estaremos 
seguindo seu trabalho para futuras postagens, grande abraÃ§o a todos.

Escolas e professores que tenham blog ou que estejam desenvolvendo trabalhos 
como estes, venham fazer parte deste projeto da Secretaria de EducaÃ§Ã£o. Entrem
em contato com o 
representante
 da sua CRE, enviando e-mail. 
A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE - BLOG DA SME.
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, equipe Rio Educa! Ficamos muito felizes e orgulhosos em ver a postagem do 
nosso blog! Que bom que vocÃªs gostaram! JÃ¡ temos muitas novidades, postagens 
de lindos trabalhos da nossa equipe que nÃ£o para de trabalhar e tem orgulho de 
ensinar! Passem lÃ¡ para ver!! Um grande beijo e parabÃ©ns pela iniciativa de 
mostrar o que as nossas escolas tem de melhor!
 ProfÂª Margarete Lima
Postado por 
Margarete Lima
 em 08/06/2011 09:11

Margarete que bom o seu comentÃ¡rio. O objetivo deste blog Ã© exatamente esta 
troca e integraÃ§Ã£o entre todos nÃ³s que representamos a educaÃ§Ã£o do nosso 
municipio. Estaremos acompanhando seu trabalho.
Postado por 
MÃ¡rcia - Rioeducadora 9ÂªCRE
 em 11/06/2011 11:40
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Gostei muito do projeto da escola, e jÃ¡ ouvi falar muito be da mesma, jÃ¡ ouvi 
tambÃ©m que a escola trabalha com horÃ¡rio integral, gostaria de aber se Ã© 
verdade. obrigada e parabÃ©ns
Postado por 
Marcia Rubia
 em 07/01/2012 13:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 04/06/2011

 <TÃTULO>
ESCOLA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, visitas.
Centro Cultural da Light e a HistÃ³ria do Museu da Energia

3
 AULA PASSEIO

Mais uma esperada aula-passeio, chegou a vez da 
turma 1403, professor Nelson
, conhecer o Centro Cultural da Light e a histÃ³ria do museu da energia, que 
oferece um circuito de visitaÃ§Ã£o com exposiÃ§Ãµes que enfocam a eletricidade e
seus usos, assim como a histÃ³ria da empresa e sua contribuiÃ§Ã£o para o 
desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro.

Uma tarde diferente, cheia de alegria e descobertas.

Foi muito bom aprender!

Conte
do do 
BLOG da E. M. ARTHUR BERNARDES 9
 CRE
. Clique na imagem abaixo para visitar e acompanhar este blog. Ao visitar seja 
um seguidor e deixe um comentÃ¡rio para a

equipe da escola.

[FOTO]

Grande abraÃ§o a equipe da E. M. Arthur Bernardes, estamos seguindo e postando 
as atualizaÃ§Ãµes.
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/06/2011

 <TÃTULO>
11 ANOS DE SUCESSO-Nuc. Artes Prof. Albert Einstein

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, artescÃªnicas.
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No artigo abaixo, o professor Rodrigo Rangel, diretor geral espetÃ¡culo A Valsa 
n
6, em apresentaÃ§Ã£o no teatro do N
cleo de Arte Prof. Albert Einstein, nos dÃ¡ um breve histÃ³rico das montagens 
teatrais realizadas com os alunos no n
cleo. Boa leitura!

[FOTO]

Desde 1999, temos nos apropriado de grandes obras dramat
rgicas universais, utilizando-as como base para uma transposiÃ§Ã£o para a cena, 
sempre alicerÃ§ada pela confluÃªncia de vÃ¡rias linguagens artÃ-sticas na sua 
construÃ§Ã£o.

Em 1999, trouxemos para a cena uma adaptaÃ§Ã£o livre da comÃ©dia clÃ¡ssica grega
LisÃ-strata, de AristÃ³fanes. Foi a primeira experiÃªncia de integraÃ§Ã£o entre 
as linguagens, com alunos interpretando personagens, compondo, cantando e 
tocando m
sicas criadas para o espetÃ¡culo, alÃ©m de terem construÃ-do o cenÃ¡rio e os 
figurinos. Esta experiÃªncia se repetiu em todos os processos das montagens 
seguintes.

Em 2000, trabalhamos dentro do universo infantil dos irmÃ£os Grimm, produzindo o
espetÃ¡culo HistÃ³rias Infantis.

Em 2001, estudamos e produzimos o espetÃ¡culo A Trupe, baseado na linguagem 
teatral da Commedia Dell
arte italiana e suas companhias de atores que percorreram a Europa entre os 
sÃ©culos XVI e XVIII.

Nos anos de 2002 e 2003 trabalhamos dentro da dramaturgia universal e potente de
William Shakespeare, produzindo os espetÃ¡culos Romeu e Julieta e Sonho de Uma 
Noite de VerÃ£o. O primeiro, alÃ©m de se apresentar durante um ano em nosso 
espaÃ§o tambÃ©m participou de vÃ¡rios festivais de teatro alavancando prÃªmios 
de melhor espetÃ¡culo, melhor direÃ§Ã£o, melhor ator, melhor atriz, melhor 
trilha musical, melhor cenÃ¡rio e melhor figurino.

InstituÃ-mos a partir desta data o Projeto Quintas Espetaculares, oferecendo a 
apresentaÃ§Ã£o das montagens a cada quinta-feira para alunos de diversas escolas
municipais, com debates posteriores, ajudando a promover o conhecimento 
artÃ-stico, formaÃ§Ã£o de platÃ©ia e estÃ-mulo Ã  crÃ-tica.

Ao nos ser ofertado pela 7
 CRE um espaÃ§o de duas salas conjuntas, resolvemos construir nosso prÃ³prio 
teatro, fazendo um grande projeto de construÃ§Ã£o, com alunos aprendendo a 
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construir spots de iluminaÃ§Ã£o, coxias laterais, urdimento cenogrÃ¡fico, varas 
de luz e de cenÃ¡rio, etc.

 Em 2004 e 2005, apresentamos o espetÃ¡culo Medeia, de EurÃ-pedes, onde todo o 
processo de amadurecimento artÃ-stico dos alunos durante os anos pÃ´de ser 
observado. TambÃ©m oferecemos o Projeto Quintas Espetaculares e participamos de 
festivais, ganhando inclusive o prÃªmio de melhor espetÃ¡culo do Festival 
Estudantil de Teatro da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro de 2004, 
alÃ©m dos prÃªmios de Melhor Atriz e Melhor CenÃ¡rio.

 Em 2010 resolvemos retomar o processo de montagens de espetÃ¡culos dentro da 
mesma estrutura organizacional dos anos anteriores, montando o espetÃ¡culo A 
Valsa n.6, de NÃ©lson Rodrigues.

 Neste ano, tivemos o trabalho de ex-alunos no N
cleo de Arte que, por amor ao projeto e por terem aprendido muitos de seus 
conceitos conosco se ofereceram para nos ajudar na criaÃ§Ã£o e concepÃ§Ã£o da 
montagem. Assim, a trilha musical pela primeira vez foi criada integralmente por
um ex-aluno de m
sica e teatro, sendo supervisionada por nosso professor e uma ex-aluna de teatro
tambÃ©m atua no espetÃ¡culo com diversos outros alunos da rede municipal que 
desempenham vÃ¡rias funÃ§Ãµes dentro da peÃ§a.

 Ambos ex-alunos, influenciados por anos de observaÃ§Ã£o e experienciaÃ§Ã£o em 
nosso espaÃ§o decidiram cursar faculdade de Licenciaura em Artes CÃªnicas e 
EducaÃ§Ã£o Musical e sÃ£o admirados por nossos alunos por suas trajetÃ³rias.

 Estreamos no final do ano, propondo uma concepÃ§Ã£o cÃªnica inovadora, rompendo
com o palco italiano e aproximando o p
blico dos atores, o que serviu como exemplo prÃ¡tico das diferentes 
possibilidades cÃªnicas que abarcam a linguagem teatral.

 O atual espetÃ¡culo recebeu fortÃ-ssima aprovaÃ§Ã£o por parte dos alunos que o 
assistiram, pois tratava de assuntos inerentes Ã s questÃµes vivenciais do nosso
corpo discente. Assim, em 2011 resolvemos continuar apresentando o espetÃ¡culo 
dentro do Projeto Sextas Espetaculares. Nosso projeto se estenderÃ¡ atÃ© o final
do ano e esperamos receber em torno de 30 turmas escolares de diversas escolas, 
buscando sempre estar contribuindo pedagogicamente atravÃ©s da prÃ¡tica cÃªnica 
com a construÃ§Ã£o do conhecimento amplo de nossos alunos.

[FOTO]

Agradecimentos ao professor Rodrigo Rangel por compartilhar um pouco da 
histÃ³ria do trabalho desenvolvido no n
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lceo. Adquira mais informaÃ§Ãµes sobre a equipe e suas atividades clicando
aqui
.

7Âªcre
(192)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
TRABALHO DE PREVENÃ‡ÃƒO Ã€ VIOLÃŠNCIA EM PARCERIA COM A GUARDA MUNICIPAL DO RIO 
DE JANEIRO

<TAGS>
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Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

Acompanhando o 
BLOG da E. M. Ministro Alcides Carneiro 9
 CRE
, encontramos um tema bem atual que vem sendo bastante divulgado pelas escolas, 
o 
Bullying
. 

Ao observar a postagem vimos tambÃ©m o comentÃ¡rio deixado pela professora 
Herizete
 (que mantÃ©m o blog) para a colega que desenvolveu o trabalho.
Esta iniciativa de trazer palestrantes que estÃ£o em contato permanente com 
situaÃ§Ãµes de violÃªncia Ã  escola Ã© de grande import
ncia. Pois vivemos, diariamente, como professores ou alunos, muitos problemas. 
ParabÃ©ns 
Professora Suzani
. ParabÃ©ns Escola!

[FOTO]

TemÃ¡ticas como Bullying estÃ£o pautando diversas aÃ§Ãµes em nossa Unidade 
Escolar. O Bullying se configura como violÃªncia psicolÃ³gica, intencional e 
repetitiva, praticada por um indivÃ-duo ou grupo de pessoas com o objetivo de 
intimidar ou ferir alguÃ©m incapaz de se defender.

Muitas vezes, o Bullying provoca atos violentos das vÃ-timas, que quase sempre 
revidam com mais agressÃµes. 

Como forma de prevenÃ§Ã£o e enriquecimento do 
Projeto PedagÃ³gico 
Diferentes sim, mas iguais na busca por uma sociedade mais humana
, contamos com a dedicaÃ§Ã£o e comprometimento dos 
Guardas Carlos e MoisÃ©s
, que passaram o dia em nossa escola. AlÃ©m dos temas abordados sobre violÃªncia
no ambiente escolar e Bullying, esses queridos amigos, deram um emocionante 
depoimento, contando aos alunos como venceram as barreiras num ambiente de 
violÃªncia nas comunidades onde viveram. Um grande exemplo de superaÃ§Ã£o! No 
final da palestra, os alunos tiraram suas d
vidas sobre Cyberbullying.

Conte
do enviado pela professora Herizet do BLOG DA ALCIDES.

Acesso atravÃ©s do link
http://amigosdaalcides.zip.net/index.html

AbraÃ§os fraternos a professora Herizet e a toda equipe da E. M. Ministro 
Alcides Carneiro.
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(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

Mais uma vez, nÃ³s da EMMIN ALCIDES CARNEIRO, queremos agradecer a Prof. MÃ¡rcia
pela dedicaÃ§Ã£o em manter nossas escolas da 9Âª CRE conectadas atravÃ©s deste 
blog. Essa iniciativa nos proporciona muito aprendizado.Tenho uma frase padrÃ£o 
em minha vida "SemelhanÃ§as nos unem, diferenÃ§as nos completam" e na 
atualidade, um dos temas que vem despertando cada vez mais, o interesse de 
profissionais das Ã¡reas de educaÃ§Ã£o, em todo o mundo, Ã© sem dÃºvida, o do 
bullying escolar.
Como escola ligada/ conectada ao mundo, a Alcides Carneiro se preocupa com esta 
questÃ£o, pois estÃ¡ ciente que o Bullyng causa:irritabilidade, agressividade, 
impulsividade, intolerÃ¢ncia, tensÃ£o, explosÃµes emocionais, raiva reprimida, 
depressÃ£o, stress, sintomas psicossomÃ¡ticos, alteraÃ§Ã£o do humor, pensamentos
suicidas.
Ã‰ importante tambÃ©m que os pais analisem o comportamento de seus filhos antes 
e depois da escola, sendo que se possÃ-vel, procure conversar com os mesmos, 
perguntando se existe algo de errado ou atÃ© mesmo, procure conversar com amigos
prÃ³ximos ao seu filho para descobrir se eles nÃ£o sabem de algo.
Um forte abraÃ§o!
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Postado por 
Herizete Staneck
 em 17/06/2011 09:47

Fico muito feliz com este trabalho. Uma parceria que vai render bons frutos 
certamente!
Sou voluntÃ¡rio aqui em Volta Redonda, interior do estado e faÃ§o palestrasr no 

 SÃ¡bado na Escola sobre o tema Bullying e Cyberbullying. Palestra TE PEGO LÃ 
FORA: CONVIVENDO COM O BÃšLLYING NO AMBIENTE ESCOLAR e tenho ido em varias 
escolas conscientizando e vendo mudanÃ§as significativas na vida de jovens e 
adolescentes. Que apareÃ§am mais projetos de parcerias entre ESCOLAS, SOCIEDADE 
E AUTORIDADES COMPETENTES. Fui aluno, sou pai e sei que precisamos dar as mÃ£os!
ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Sidcley Pereira
 em 17/06/2011 16:06

NÃ£o poderia deixar de externar minha gratidÃ£o a GM e aos seus funcionÃ¡rios, 
especialmente ao GM MoisÃ©s, por que tenho maior carinho. O referido amigo, toda
vez que era solicitado por mim/escola, esteve presente. 
Sua paciÃªncia e abnegaÃ§Ã£o na funÃ§Ã£o faz com que as palestras sejam 
esclarecedoras e tenham  atenÃ§Ã£o e curiosidade por parte dos alunos.
Ã‰ um projeto da GM que jamais poderÃ¡ ter fim.
Obrigada Guarda Municipal! Obrigada MoisÃ©s!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 18/06/2011 06:57

Esta escola Ã© linda e tem um trabalho maravilhoso. Um abraÃ§o aos amigos da 
Alcides!
Postado por 
nomeComentario
 em 21/06/2011 21:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/06/2011

 <TÃTULO>
25 DE MAIO - DIA DO DESAFIO â€“ E. M. ANITA MALFATTI â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, saÃºde, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.

[FOTO]

A proposta Ã© que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras, por 15 
minutos, para fazer alguma atividade fÃ-sica. No nosso CIEP os 
professores de
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EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Vitor e MaurÃ-cio
, fizeram um alongamento e uma atividade danÃ§ante com a participaÃ§Ã£o de todos
os alunos, professores, funcionÃ¡rios e responsÃ¡veis.

Veja algumas fotos do evento:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para mais informaÃ§Ãµes sobre este dia clique no link:

http://www.fiqueinforma.com/saude/qualidade-de-vida/dia-do-desafio-2011/

Este conte
do faz parte do blog da 
E. M. Anita Malfatti
, para visitar este blog clique no link 

http://ciepanitamalfatti.blogspot.com/
Siga este blog e deixe seu comentÃ¡rio nas postagens.

Grande abraÃ§o Ã  equipe da escola e mais uma vez parabÃ©ns pela iniciativa de 
manter este canal com a SME.
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(45)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe do CIEP Anita Malfatti. Sempre inovando.
Postado por 
Ana Maria
 em 04/06/2011 20:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/06/2011

 <TÃTULO>
U.E.xpondo / 6Âª.CRE e Dia do AbraÃ§o na E.M. PiauÃ-

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, eventos.

[FOTO]

No dia 25/05/2011, todas as escolas da 6a.CRE participaram da 
U.E.xpond
o - 
I ExposiÃ§Ã£o de Trabalhos de 2011
da 6a.CRE
e
Dia do AbraÃ§o
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! A equipe da
E.M. PiauÃ-
foi uma das escolas a 
ter o carinho de enviar por e-maiL o material sobre o evento! Em breve, todas as
demais escolas de nossa 6a.CRE que enviaram material ou sinalizaram ter postado 
em seus blogs terÃ£o seus eventos aqui divulgados!

[FOTO]

A 1
 U.E. XPONDO e DIA DO ABRAÃ‡O foi um grande sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Escola PiauÃ- sentiu-se honrada com a presenÃ§a da professora ThaÃ-sa, 
representante do Gab 6
 CRE, que veio nos prestigiar
.

[FOTO]

A emoÃ§Ã£o rolou no momento do 

ABRAÃ‡O!

[FOTO]

Equipe de professores e funcionÃ¡rios reunidos para a foto do 
Dia do abraÃ§o
!

[FOTO]
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6Âªcre
(247)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ EM PiauÃ-! 
A primeira foto desta postagem estÃ¡ merecedora de um prÃªmio. Muito linda!
Um abraÃ§o atrasado, mas com muito carinho para todos da E.M. PiauÃ-.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 02/06/2011 15:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/06/2011

 <TÃTULO>
I CafÃ© LiterÃ¡rio CIEP Patrice Lumumba - Escola de Leitores - 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
ciep, eventos, 3Âªcre, riodeleitores.

ABRA AS PORTAS DA SUA IMAGINAÃ‡ÃƒO E VIAJE NESSE MUNDO REPLETO DE 
POSSIBILIDADES...

 Cristiano FranÃ§a T.162 
 PEJA

Aconteceu na quinta-feira, 26 de maio, o I CafÃ© LiterÃ¡rio do CIEP Patrice 
Lumumba. Os objetivos eram despertar o interesse pela leitura e escrita, 
atravÃ©s da exposiÃ§Ã£o de trabalhos e apresentaÃ§Ãµes dos alunos do EI ao PEJA 
e proporcionar um momento cultural para toda a Comunidade Escolar. Foram feitas 
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credenciais, pulseiras VIPs, convites especiais e marcadores para os pais e os 
alunos.

As atividades previstas, distribuÃ-das pelos trÃªs horÃ¡rios (1
 turno, 2
 turno e PEJA) eram:

1- Concurso de Logotipo

2- Oficina de Poesias

 3- Oficina de ParÃ³dias

 4- Coral (Hino Nacional)

 5- DeclamaÃ§Ã£o dos Poemas / M
sicas

 6- Teatro

 7- Jogral

 8- Roda de Leitura

 9- ContaÃ§Ã£o de HistÃ³rias / Entrevistas

 10-Roda de Leitura

A comunidade escolar compareceu em peso e, segundo relato da coordenadora 
ClÃ¡udia Nunes, participou de todas as atividades da manhÃ£ e ainda voltou Ã  
tarde.

[FOTO]

As atividades se desenvolveram simultaneamente em vÃ¡rios ambientes da escola: 
sala de leitura, entrada, cantinho de leitura, auditÃ³rio e exposiÃ§Ã£o de 
trabalhos e livros feitos pelos alunos.

[FOTO]

Todos participaram: o EI com seus patinhos, a explosÃ£o dos sentimentos, As 
Bailarinas de CecÃ-lia Meireles, os alunos do Nenhum a Menos com uma poesia 
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coletiva elaborada em Sala de Aula, os alunos do RealfabetizaÃ§Ã£o I com a peÃ§a

O Nome Roubado
.

Para o PEJA, teve atÃ© peÃ§a de teatro A Cigarra e a Formiga.

[FOTO]

Acontece que aquilo realmente se realizou neste evento nÃ£o sai nas fotos. O 
aluno do PEJA Cristiano FranÃ§a, poeta desde os 11 anos, autor da frase que abre
esta postagem, ter seus textos ouvidos pela platÃ©ia, ser reconhecido como 
escritor e entrevistado do CafÃ© LiterÃ¡rio. A Formiga da peÃ§a do PEJA 
agradecer pela dedicaÃ§Ã£o de sua professora que a incentiva a estudar quando, 
aos 14 anos, tinha sido privada desta oportunidade. A troca de tantas 
experiÃªncias que fizeram os pais permaneceram toda a manhÃ£ e alguns voltarem 
Ã  tarde para compartilharem este momento.

     As fotos nÃ£o mostram a dedicaÃ§Ã£o de 
toda a equipe e especialmente da coordenadora ClÃ¡udia Nunes que emociona ao 
relatar o que esta atividade proporcionou a cada um dos participantes.

     EntÃ£o, empresto as palavras dela para 
finalizar este texto. ParabÃ©ns a todos do CIEP Patrice Lumumba!!!!

Tudo que eu faÃ§o, faÃ§o por amor a eles porque acredito que a educaÃ§Ã£o nÃ£o 
Ã© somente um quadro e livro didÃ¡tico, com provas bimestrais... O aluno precisa
se sentir valorizado em qualquer coisa que ele saiba fazer, alÃ©m do conte
do aprendido na escola.

ClÃ¡udia Nunes 
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

ciep
(4)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns, coordenadora ClÃ¡udia Nunes e equipe,
muito bom trabalho!!! Exemplar. Vamos seguir a idÃ©ia e espalhar cada vez mais a
cultura, as artes e os bons valores entre nossos alunos.
Postado por 
AndrÃ© Machado
 em 02/06/2011 09:21

Neste CIEP hÃ¡ grandes talentos! Eles sÃ³ precisam ter oportunidade de 
mostrÃ¡-los! ParabÃ©ns a toda a equipe: gestores,coordenador, professores, 
funcionÃ¡rios, voluntÃ¡rios, estagiÃ¡rios, alunos...
Postado por 
Ana Cristina Reis Rios
 em 02/06/2011 11:16

Amei o post!!!
Realmente esse trabalho foi maravilhoso! Espero realizar mais e mais!!! Nossos 
alunos merecem o melhor, sempre!!! ParabÃ©ns p/toda a equipe, cada um 
desempenhou muito bem a sua funÃ§Ã£o na organizaÃ§Ã£o.do evento, talvez seja um 
dos segredos do sucesso: a UNIÃƒO!!! Bjks AtÃ© o prÃ³ximo evento!!!
Postado por 
Claudia Nunes
 em 02/06/2011 12:46

Muito bom falar de poesia, pois espanta a tristeza, a melancolia, alegra a alma 
e a vida.
ParabÃ©ns ao CIEP Patrice Lumumba. De outra vez me convindem, ok? Amo poesia!
Postado por 
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Regina Bizarro
 em 02/06/2011 15:05

Que trabalho lindo, criativo e maravilhoso. Nossas precisam crianÃ§as de 
incentivo, motivaÃ§Ã£o, amor e muita atenÃ§Ã£o. Bjs, Katiareginazul Alves
Postado por 
Katia Alves
 em 02/06/2011 15:07

NÃ£o os conheÃ§o, nem ao CIEP, mas acredito em toda aÃ§Ã£o que vise o 
reconhecimento do trabalho nÃ£o sÃ³ do professor como tambÃ©m de toda comunidade
escolar.
Tenho certeza de que atÃ© chegarem a este resultado, percorreram um longo 
caminho de muito trabalho, porÃ©m viram que o resultado foi satisfatÃ³rio, isso 
nÃ£o Ã© anuncio do Mastercard, mas nÃ£o tem preÃ§o.ParabÃ©ns Ã  todos os 
participantes.
Postado por 
Margareth Oliveira
 em 02/06/2011 15:19

O evento trouxe aos nossos alunos um contato maior com a cultura e a arte. 
ParabÃ©ns a todos nÃ³s, equipe do CIEP, que investimos e acreditamos nos nossos 
alunos!
Postado por 
Bianca Barreiro
 em 02/06/2011 18:18

Ã³timo trabalho, fiquei muito feliz por fazer parte e tenho certeza que as 
crianÃ§as tambÃ©m.
Postado por 
Bruna Gomes
 em 02/06/2011 20:36

Que trabalho lindo, criativo e maravilhoso. Nossas  crianÃ§as precisam de 
incentivo, motivaÃ§Ã£o, amor e muita atenÃ§Ã£o. Bjs, KÃ¡tia Regina Alves
Postado por 
nomeComentario
 em 02/06/2011 20:44

Foi muito bom para a interaÃ§Ã£o e entrosamento dos nossos alunos com os 
diversos tipos de literatura e artes. ParabÃ©ns para todas nÃ³s!!!
Postado por 
Michele Kropf
 em 02/06/2011 22:16

eu fiz essa peÃ§a ,fui a formiguinha, eu amei td. agradeÃ§o de coraÃ§Ã£o  por 
essa oportunidade. que a pessoa responsavel pela educaÃ§Ã£o do estado do rio de 
janeiro. possa  ver que ainda existe  esperanÃ§a pra todas as pessoas que 
viveram  na mesma situaÃ§Ã£o que  eu .podem  acreditar no peja porque ele Ã©  
real. eu dou prova disso!!!!!!
Postado por 
ana claudia
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 em 02/06/2011 22:38

Que belo trabalho!
Sinto orgulho de ter participado da maravilhosa equipe de professores do 
MunicÃ-pio do Rio de Janeiro(sou aposentada).
Continuem acreditando no talento e potencial dos alunos, na forÃ§a e beleza do 
trabalho de vocÃªs.
ParabÃ©ns a toda equipe do CIEP PATRICE LUMUMBA!
Postado por 
Maria Lucia
 em 02/06/2011 22:45

Eita coisa boa esses eventos!! ParabÃ©ns a todos os participantes! Sei bem o 
quanto Ã© importante essa interaÃ§Ã£o entre escola,pais e alunos. Sinto uma 
saudade enoooorme desse meu tempo,pois jÃ¡ participei muitos desses eventos! 
ParabÃ©ns Tia Claudia,como sempre dando um show de expemplo de como uma 
verdadeira escola deve funcionar...  Beijos e sucesso!!
Postado por 
Carla Cristina
 em 02/06/2011 23:43

Tenho muita satisfaÃ§Ã£o em fazer parte desta equipe e foi uma honra ter 
participado desse evento. Nosso CIEP Ã© uma FÃ¡brica de Boas IdÃ©ias, as quais 
aplicamos em favor da EducaÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns e Obrigado a cada um que vez esse CafÃ© LiterÃ¡rio InesquecÃ-vel e 
Super AgradÃ¡vel!
Postado por 
Marco A. Ananias
 em 02/06/2011 23:54

volto a dizer,obrigada professores  e a minha amada mirtis vc Ã© um exemplo a 
tds nos, outras professoras maravilhosas do patrice obrigada por lutar pela  a 
educaÃ§Ã£o ,por fazerem parte da minha historia, obrigada por vcs todas!!!!
Postado por 
ana claudia
 em 03/06/2011 00:26

Nossas crianÃ§as precisam vivenciar atividades como esta mais vezes.Eles merecem
!!!
Postado por 
sandra valÃ©ria
 em 03/06/2011 17:09

Lindo! Um evento cultural divertido que integrou toda a escola! ParabÃ©ns!
Postado por 
VerÃ´nica Joia
 em 05/06/2011 14:00

Claudia,adoramos o maravilhoso trabalho.
Parabens e que muitos outros trabalhos possam ser feito para o crescimento 
destas criancas.
Maria de Lourdes
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Postado por 
nomeComentario
 em 05/06/2011 18:35

ParabÃ©ns a toda equipe principalmente a coordenadora, pelo trabalho maravilhoso
que estÃ¡ desenvolvendo.
Ana Bordalo
Postado por 
nomeComentario
 em 09/06/2011 21:39

Linda e criativa a iniciativa! Tia ClÃ¡udia sempre com novas idÃ©ias. ParabÃ©ns 
pelo lindo trabalho!
Postado por 
Daniela Bernardo
 em 28/07/2012 21:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/06/2011

 <TÃTULO>
O GinÃ¡sio Carioca AnÃ-sio Teixeira estÃ¡ plantando o futuro.

<TAGS>
Tags: 
gec, educaÃ§Ã£o.

O 
Rioeduca.net
 convida vocÃª para conhecer o maravilhoso projeto desenvolvido no GinÃ¡sio 
Experimental Carioca AnÃ-sio Teixeira da 4
CRE. LÃ¡ eles estÃ£o de fato plantando o futuro, nÃ£o sÃ³ o daqueles alunos, mas
tambÃ©m o nosso. Ã‰ o que nos conta a Diretora da Unidade.

O 
ENOENVIROMMENT Ã© um projeto internacional originÃ¡rio da Finl
ndia que consiste no plantio de Ã¡rvores em dois momentos do ano em maio e 
setembro, alÃ©m do cultivo da PAZ atravÃ©s de aÃ§Ãµes valorativas. 
Assim, No dia 20 de maio de 2011 fizemos o plantio -Tree Planting Day- de 
Ã¡rvores frutÃ-feras com alunos das eletivas de horta que dividiram-se em 2 
grupos, enquanto um preparava a terra para o plantio o outro grupo divulgava nas
salas a plantaÃ§Ã£o de uma Ã¡rvore simbÃ³lica cujo tronco foi marcado com sonhos
conquistados e as folhas marcadas com sonhos a alcanÃ§ar porque Ã© nas folhas 
que ocorrem as transformaÃ§Ãµes que alimentam as plantas. A palavra 
TransformaÃ§Ã£o ganhou grande relev
ncia no projeto deste ano de grandes tranformaÃ§Ãµes para todos nÃ³s do ginÃ¡sio
carioca.
Celi ConceiÃ§Ã£o - Diretora do GinÃ¡sio Experimental Carioca AnÃ-sio Teixeira
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[FOTO]

Acesse o
http://familiaanisio.blogspot.com/
e confira mais detalhes, lembre-se de seguir e deixar sua mensagem no blog, o 
GinÃ¡sio Experimental Carioca AnÃ-sio Teixeira agradece.

VocÃª que trabalha nas Unidades da 
4
CRE
continue enviando seus trabalhos, vÃ-deos, fotos e relatos para 
anaaccioly@rioeduca.net

educaÃ§Ã£o
(73)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
U.E.xpondo / 6Âª.CRE e Dia do AbraÃ§o na E.M. General OsÃ³rio

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

[FOTO]

Blog da na 
E.M. General OsÃ³rio
 / 6a.CRE:

[FOTO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

NOTA:

(1) No dia 25/05/2011, todas as escolas da 6a.CRE participaram do 
U.E.expondo / 6a.CRE
- I ExposiÃ§Ã£o de Trabalhos da 6a.CRE e Dia do AbraÃ§o!
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/06/2011

 <TÃTULO>
U.E.xpondo / 6Âª.CRE e Dia do AbraÃ§o na C.M. Zilka Salabery

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, eventos, creches.

DIA DO ABRAÃ‡O FASHION

[FOTO]

25 DE MAIO DE 2011: FOI O DIA DO ABRAÃ‡O FASHION NA CM ZILKA SALABERRY!

INICIAMOS O DIA 
 S 8H COM GINÃSTICA AERÃ“BICA PARA MÃƒES QUE FORAM SORTEADAS PREVIAMENTE. LOGO 

APÃ“S, NOSSAS MÃƒES FIZERAM ATIVIDADES NAS SALAS COM AS CRIANÃ‡AS, PARTICIPARAM 
FAZENDO TRABALHINHOS JUNTO AOS SEUS FILHINHOS. TEVE TAMBÃ‰M O MOMENTO FASHION EM
QUE FIZERAM ESCOVA, PRANCHA E SOBRANCELHA. A CULMIN
NCIA ACONTECEU A TARDE COM EXPOSIÃ‡ÃƒO DOS TRABALHINHOS E DRAMATIZAÃ‡Ã•ES COM M
SICAS.TIVEMOS A PRESENÃ‡A DA GED - 6
 CRE COM A PROF

  KÃTIA BARBOSA, FOI UM SUCESSO!!!

NOTAS: 

(1) 
No dia 25/05/2011, todas as escolas da 6a.CRE participaram da 
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U.E.xpondo
/ 6a.CRE 
- 
I ExposiÃ§Ã£o de trabalhos de 2011 da 6a.CRE e Dia do AbraÃ§o!

(2) Vejam outras fotos do evento na 
C.M. Zilka Salabery
 acessando o blog:

http://zilkacreche.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 07/06/2011

 <TÃTULO>
 NOVIDADES NO BLOG R.K. NOTÃCIAS!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

 [VÃDEO]

QUEM SOMOS NÃ“S?
 [VÃDEO]

Outro dia, recebi um - como sempre - simpÃ¡tico e-mail do monitor 
Arthur Britto
, aluno do 9o. ano e um dos responsÃ¡veis pelo blog 

 R.K. NOTÃCIAS
, da 
E.M. Rose Klabin / 6a.CRE
. Tratava-se de um convite para conhecer a pÃ¡gina de apresentaÃ§Ã£o da equipe 
multimÃ-dia da escola (
clique aqui e entre na pÃ¡gina...
).

QUEM SOMOS NÃ“S?

Somos um grupo de lunÃ¡ticos e queremos mudar o mundo, e por sermos monitores 
multimÃ-dia acreditamos que isto Ã© possÃ-vel.
Realizamos maravilhosos trabalhos, e Ã© impossÃ-vel dizer qual Ã© a sensaÃ§Ã£o 
de vermos ideias darem certo, saÃ-rem do papel. Apoiamos totalmente ideias de 
outros alunos, aproveitamos situaÃ§Ãµes como essa para plantar uma sementinha de
lideranÃ§a. Conhecemos um aluno, que hoje Ã© um dos nossos gremistas que 
comeÃ§ou dessa maneira, nos ajudando.
Nossa meta Ã© fazer bem e atender a todos, desde os funcionÃ¡rios atÃ© os 
alunos. Depois disso deixamos todos animados e relaxamos um pouco com os nossos 
programas de entretenimento. Para defender a ideia de que queremos todos, 
estamos sempre nos modificando e evoluindo com o tempo. Uma prova disso sÃ£o os 
vÃ¡rios formatos que o nosso jornal jÃ¡ teve e as mudanÃ§as que a rÃ¡dio jÃ¡ 
sofreu. Estamos na versÃ£o Rose Klabin BETA 3 e estaremos sempre em plena 
metamorfose, nunca ficaremos satisfeitos.
Alguns nos chamam de loucos por ajudar a escola, mas acreditamos que fazemos bem
ao nosso segundo lar e a nÃ³s mesmos. Fazemos coisas que podem ser utilizadas em
qualquer profissÃ£o (informÃ¡tica, por exemplo), ou seja, fazemos praticamente 
um preparatÃ³rio e recolheremos os frutos no futuro.
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ENTRE EM CONTATO COM A GENTE!

rknoticia@gmail.com

     rkmultimidia@gmail.com

NÃ£o deixe de se identificar!

Monitores MultimÃ-dia da E.M. Rose Klabin
.
(*)

AINDA, OUTRAS POSTAGENS LEGAIS...

VÃ-deo 
ParticipaÃ§Ã£o E.M. Rose Klabin no FECEM REGIONAL 6
 CRE 2011
! (Confiram no inÃ-cio da postagem, em destaque)

NÃ£o deixe de conferir o maravilhoso espetÃ¡culo... (
link da postagem: clique aqui
)

Nos bastidores da RÃ¡dio R.K.!

[FOTO]

Depois de um curto perÃ-odo fora do ar para passar por algumas mudanÃ§as, a 
RÃ¡dio R.K.
 jÃ¡ estÃ¡ se preparando... (
leia mais clicando aqui
).

[FOTO]
NOTAS:
.

     (

*)
Texto extraÃ-do da pÃ¡gina 
Quem somos nÃ³s?
 do blog 
R.K. NotÃ-cias
(clique aqui)

(**) 
Clique aqui e vÃ¡ para a home do blog
R.K. NotÃ-cias
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/06/2011

 <TÃTULO>
O blog da Tia ZezÃ©

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores.
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     O

 blog da professora Maria JosÃ© nasceu em meio as sugestÃµes e dicas feitas em 
um curso com a 
Revista CiÃªncia Hoje
.

Trabalhando os projetos de CiÃªncias com a turma 1501 na E.M. Padre JosÃ© de 
Anchieta, a professora criou o blog para que os alunos colocassem lÃ¡ suas 
experiÃªncias e trabalhos realizados.

Este blog Ã© feito com muito carinho, para meus alunos e todos aqueles que 
acreditam na educaÃ§Ã£o. Creio numa educaÃ§Ã£o que sÃ³ possa realizar-se com 
amor e muita determinaÃ§Ã£o.
Professora Maria JosÃ©

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ConheÃ§a e acompanhe as prÃ³ximas novidades no
http://blogdatiazeze.blogspot.com/
e

lembre-se de deixar sua mensagem, a Professora Maria JosÃ© e a turma 1501 irÃ£o 
adorar.

Professor da 4
CRE envie vocÃª tambÃ©m o seu material para 
anaaccioly@rioeduca.net
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blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/06/2011

 <TÃTULO>
ELETIVA DE DANÃ‡A DO GEC VON MARTIUS VISITA CARLINHOS DE JESUS

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, gec, visitas.

O GinÃ¡sio Experimental Carioca Von Martius da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, no mÃªs de maio visitou a Academia de 
DanÃ§a de Carlinhos de Jesus e quem nos conta, entusiasmada, a visita. Ã© a 
professora EdnÃ©a, que voltou de lÃ¡ mais animada ainda para dar continuidade a 
sua eletiva que faz muito sucesso entre os alunos do GEC.

A Eletiva* de danÃ§a: 
DanÃ§ando Para nÃ£o DanÃ§ar
 tem como responsÃ¡vel a professora EdnÃ©a e suas auxiliares as professora Carla
e professora Joseth.

[FOTO]

Dentre as muitas atividades planejadas para incrementar a nossa eletiva, a 
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principal delas foi Ã  visita Ã  
Academia de DanÃ§a de Carlinhos de Jesus 
(um Ã-cone da danÃ§a de salÃ£o do Brasil).

[FOTO]

Fomos recebidos pelo prÃ³prio danÃ§arino no dia 25 de maio de 2011, Ã s 10 
horas.

[FOTO]

Durante a visita, os 40 alunos que fazem parte da eletiva, juntamente com mais 4
professores, assistiram a apresentaÃ§Ãµes de danÃ§a feitas pelos danÃ§arinos da 
companhia de danÃ§a do estabelecimento, danÃ§aram para Carlinhos de Jesus, 
tiveram suas blusas autografadas, Carlinhos de Jesus contou um pouco da sua 
vida...

[FOTO]

[FOTO]

Foi um dia inesquecÃ-vel!!!

[FOTO]

[FOTO]

Carlinhos de Jesus, com sua simpatia, despediu-se de nÃ³s, entrando no Ã´nibus. 
Agradeceu a nossa visita, prometendo nos visitar qualquer dia tambÃ©m.

[FOTO]

*A parte diversificada Ã© decisiva na construÃ§Ã£o da identidade de cada escola 
e cabe aos professores despertar nos estudantes a curiosidade e o aprofundamento
de temÃ¡ticas por eles sugeridas, articulando-se com as demais disciplinas, 
favorecendo um espaÃ§o rico e diversificado para discussÃµes, estudos, 
intervenÃ§Ãµes, produÃ§Ãµes, criatividade, atitude interdisciplinar, 
construÃ§Ã£o do conhecimento e enriquecimento do currÃ-culo individual e da 
Escola. (Prof
 Thereza Paes Barreto - Consultora UFPE/ICE)

Grande abraÃ§o a equipe do GEC Von Martius e as professoras EdnÃ©a e Carla!!

Se a sua escola desenvole algum trabalho como este, procure o representante da 
sua CRE e divulgue seu trabalho aqui neste espaÃ§o de trocas. Basta acessar a 
pÃ¡gina 

sobre nÃ³s

procurar o seu representante e entrar em contato. Este contato pode ser atravÃ©s
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de e-mail, Twitter, Facebook e Orkut. O 
Rioeduca
 estÃ¡ em todas estas redes sociais tambÃ©m.

9Âªcre
(227)

gec
(66)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a reportagem muito bem escrita, parabÃ©ns! Ã‰muito saber que nossas 
escolas estÃ£o em contato com  acultura realizando projetos tÃ£o bons!!!!
Postado por 
Jussara
 em 03/06/2011 09:15

ParabÃ©ns pelo trabalho, srÂª CP. Um grande beijo..
Postado por 
Claudia Luzia
 em 03/06/2011 09:45
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Toda a equipe estÃ¡ de parabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido!!! AbraÃ§os a todos!
Postado por 
Rita Simone
 em 03/06/2011 22:33

essa e  a minha escola  !!! tenho a maior orgulho de dizer isto
Postado por 
laura lessa
 em 10/08/2011 17:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 03/07/2011

 <TÃTULO>
Interdisciplinaridade uma nova postura.

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

O CIEP Dr. JoÃ£o Ramos de Souza estÃ¡ situado na Portuguesa - Ilha do 
Governador, lÃ¡ a professora NoÃ©lia trabalha com uma turma do 3
ano. A turma apresenta vÃ¡rios desafios disciplinares Ã  vencer, mas ela 
encontrou uma estratÃ©gia que estÃ¡ mudando essa realidade.

A dica do tema veio da Apostila de LÃ-ngua Portuguesa para o 3
ano, depois foi sÃ³ dar asas para a imaginaÃ§Ã£o e um assunto foi trazendo o 
outro. Tudo isso somado a muita dedicaÃ§Ã£o e compromisso, pois durante esse 
processo a pesquisa a partir do apoio das diversas ciÃªncias foi a diretriz de 
NoÃ©lia.

A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento,uma 
mudanÃ§a de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como 
pessoa integral.

Todos ganham com a interdisciplinaridade. Os alunos, porque aprendem a trabalhar
em grupo, habituam-se a essa experiÃªncia de aprendizagem grupal e melhoram a 
interaÃ§Ã£o com os colegas.

Se hÃ¡ interdisciplinaridade, hÃ¡ encontro, e a educaÃ§Ã£o sÃ³ tem sentido no 
encontro. A educaÃ§Ã£o sÃ³ tem sentido na 
mutualidade
, numa relaÃ§Ã£o educador-educando em que haja reciprocidade, amizade e respeito
m
tuo
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.
(Fazenda, Ivani.)

ParabÃ©ns 
Professora NoÃ©lia,
 pela iniciativa e atitude de proporcionar novas possibilidades do agir e do 
pensar. 
Ã‰ tempo de escuta, de respeito por si e pelas pessoas,
Ã© tempo de um fazer coletivo e solidÃ¡rio na organizaÃ§Ã£o da Escola.

Se vocÃª gostou do que viu 
clique aqui 
e envie a sua experiÃªncia.

Venha junte-se a nÃ³s e some os seus saberes, a famÃ-lia 

[FOTO]
agradece.

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns, professora pelo trabalho maravilhoso.
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Postado por 
Regina Coeli
 em 03/07/2011 15:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 05/06/2011

 <TÃTULO>
Ler com prazer .

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]
Professora Maria Delfina 
Eu me chamo Maria Delfina. Sou professora da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio
de Janeiro desde 1986, especialista em EducaÃ§Ã£o Infantil, graduada em 
ComunicaÃ§Ã£o Social (Publicidade e Propaganda, Jornalismo) e Bacharel em 
Direito. Adoro a minha profissÃ£o! Gosto de Paz e Tranquilidade! Adoro conversar
com meus alunos e amigos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Nesta semana, que comeÃ§a no dia 30 de maio e vai atÃ© o dia 05 de junho de 
2011, estamos vivenciando a semana do meio ambiente.
No dia 05 de junho como acontece todos os anos estarÃ¡ sendo comemorado o dia 
mundial do meio ambiente, data extremamente importante para a conservaÃ§Ã£o da 
natureza.
Na educaÃ§Ã£o, reside a 
nica esperanÃ§a de se evitar a total destruiÃ§Ã£o da natureza
. Que ela possa ser portanto, implementada maciÃ§amente, em todos os locais de 
forma a conscientizar a todas as pessoas porque a educaÃ§Ã£o ambiental 
reveste-se no mais importante instrumento para a preservaÃ§Ã£o da natureza.
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blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigada a todos do rioeduca e principalmente a Ana Accioly  pela divulgaÃ§Ã£o 
do meu  blog, que foi criado com muito amor e responsabilidade! ParabÃ©ns Ã  
todos vocÃªs, pela oportunidade que estÃ£o dando aos professores da rede, de 
poderem mostrar  os seus trabalhos.Um abraÃ§o para todos...Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 05/06/2011 14:55

Assim que soube vim conferir...gostei de ver seu trabalho divulgado e 
valorizado. Mais uma vez, parabenizo aos organizadores do portal pelo brilhante 
trabalho.Um grande abraÃ§o para ProfÂªDelfina e para a representante Ana 
Accioly.
Postado por 
Anthony
 em 05/06/2011 15:00

Que legal Del! Ver seu outro blog divulgado neste portal. ParabÃ©ns, vocÃª Ã© 
batalhadora e trabalha com amor. Acompanho sempre o seu blog e tiro dele sempre 
novidades. FelicitaÃ§Ãµes a equipe do rioeduca.
Postado por 
Aline Torres
 em 05/06/2011 15:56

Estou aqui de novo para visitar o seu trabalho... ParabÃ©ns Del, sabe que sou 
sua seguidora e adoro seus trabalhos de poemas. Adorei esse portal e sempre que 
puder voltarei para conferir as novidades. ParabÃ©ns tambÃ©m, a toda equipe do 
rioeduca pelo trabalho realizado.
Postado por 
Magda Macedo
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 em 05/06/2011 18:10

Amei o blog!
Postado por 
Danielle
 em 05/06/2011 18:27

delfina,seu blog Ã© nota 10! admiro o seu trabalho e torÃ§o sempre por 
vocÃª,bjs,je.
Postado por 
jeane walt disney
 em 05/06/2011 18:43

OlÃ¡  ProfÂª Delfina, vim conferir seu trabalho publicado neste blog.JÃ¡ sigo 
seu blog e o da LaÃ-s Netto  a algum tempo e acho muito legal ele ter saÃ-do 
aqui tambÃ©m. ParabÃ©ns para vc e para o rioeduca pela iniciativa.
Postado por 
Rarisson Jardiel
 em 05/06/2011 19:40

Um blog sÃ©rio de uma professora dedicada com excelentes sugestÃµes de trabalhos
e projetos. Amei! ParabÃ©ns!
Postado por 
Barbara Moura
 em 05/06/2011 19:56

Muito importante a valorizaÃ§Ã£o da professora  Del aqui, ela tem contribuÃ-do 
muito disponibilizando em seu espaÃ§o virtual atividades significativas para 
nossos alunos, os educadores agradecem.
Postado por 
JOSANDRA RUPF
 em 05/06/2011 21:25

ParabÃ©ns Delfina pela qualidade de seu trabalho manifestado na E.M. LaÃ-s Netto
e exteriorizado em seu blog que indiquei para meus colegas de graduaÃ§Ã£o em 
Pedagogia da UFRJ. TambÃ©m parabenizo o Rio educa pela iniciativa de 
compartilhar este trabalho com outros profissionais da Ã¡rea e estudantes de 
vÃ¡rios nÃ-veis.
A paz de Jesus Ressuscitado para todos!
Postado por 
Joelma Maranguape
 em 06/06/2011 12:13

Muito legal amiga, ver seu trabalho nesse portal...sabe que visito sempre seu 
blog e uso direto seus poemas com meus alunos. ParabÃ©ns! Isso mesmo, vamos em 
frente....vocÃª merece! Bjs para vocÃª e para todos do portal.
Postado por 
Maria das GraÃ§as R.B.
 em 06/06/2011 12:33

Oi Del, pensou que eu nÃ£o ia saber..rsrsr...estou sempre antenada...ParabÃ©ns 
para vocÃª e para todos desse maravilhoso portal, tenho tirado Ã³timas idÃ©ias 
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para minhas aulas e trabalhos...VocÃª trabalha muito e merece ter o seu trabalho
reconhecido. Fica com Deus! BeijÃ£o.
Postado por 
Jaqueline
 em 06/06/2011 12:37

Um blog nota 10 e uma professora nota 1.000. ParabÃ©ns Del.
Postado por 
Simone GremiÃ£o
 em 06/06/2011 18:49

Amiga Del, nÃ£o poderia deixar de passar por aqui... lembra da frase:"Se podemos
sonhar, tambÃ©m podemos tornar nossos sonhos realidade"...nÃ£o Ã© sua, Ã© de 
Walt Disney, porÃ©m vocÃª a usa sempre em seus murais...Aproveito e deixo outra 
para vocÃª, do mesmo autor:" Aqui no entanto nÃ³s nÃ£o olhamos para trÃ¡s por 
muito tempo, NÃ³s continuamos seguindo em frente,
abrindo novas portas e fazendo coisas novas,Porque somos curiosos... e a 
curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos.
Siga em frente." ParabÃ©ns, adoro seu blog e seus murais. E parabÃ©ns tambÃ©m, a
equipe do rioeduca pelo trabalho.
Postado por 
DesirrÃ© M. Pinheiro
 em 07/06/2011 00:35

Sou professora da rede municipal de Sorocaba-SP e nÃ£o poderia deixar de 
comentar o blog da Del, o qual acompanho e sigo hÃ¡ algum tempo, este 
reconhecimento Ã© mais do que merecido, parabÃ©ns pela iniciativa de divulgar um
espaÃ§o que contribui com a prÃ¡tica pedagÃ³gica de muitos professores, um 
beijo...
Postado por 
Luciana
 em 08/06/2011 07:23

O blog da professora Delfina Ã© maravilhoso!!!
Sempre que posso dou uma passadinha por lÃ¡ para conferir as suas sugestÃµes e 
dicas.

ParabÃ©ns Delfina!!!!
Postado por 
Isabel
 em 08/06/2011 10:12

Amiga, fiquei muito feliz de ver seu blog aqui, sabe que o acompanho jÃ¡ algum 
tempo e adoro seu trabalho e suas idÃ©ias... ParabÃ©ns para vocÃª  e a todos do 
rioeduca. Beijinhos e atÃ© breve...
Postado por 
Maria Rosa GonÃ§alves
 em 08/06/2011 22:18

Del,adoro seu blog ! ParabÃ©ns! Beijos
Postado por 
Solange Alves
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 em 08/06/2011 22:32

Oi Del, passei por aqui para dar uma conferida...fiquei sabendo pela GraÃ§a, e 
nÃ£o podia deixar de registrar o quanto admiro o seu trabalho  e determinaÃ§Ã£o.
Sabe que estou sempre no seu blog tirando idÃ©ias. ParabÃ©ns para vocÃª e para o
riodeuca pela iniciativa de colocar os blogs dos educadores neste portal. Beijos
para todos.
Postado por 
Jerle
 em 09/06/2011 16:04

ParabÃ©ns Del, por esse blog que tanto ajuda as suas colegas de trabalho e por 
vocÃª ser essa pessoa iluminada. "Por mais longa que seja Ã  noite, o sol volta 

 sempre a brilharâ€...Seu pai,vai logo ficar bem... Beijos . E felicitaÃ§Ãµes a 
todos do rioeduca pelo trabalho realizado.
Postado por 
Regina GregÃ³rio
 em 09/06/2011 21:38

Adorei o blog!!!parabÃ©ns pela criatividade, belo trabalho!!bjookas
Postado por 
Bianca
 em 10/06/2011 15:04

Que legal Del, fiquei sabendo e vim conferir...sabe que entro muito no seu blog 
e tiro as poesias que tanto adoro para meus alunos... Vou passar a acessar 
tambÃ©m esse portal, para tirar idÃ©ias para minha escola, aqui em Fortaleza 
-CearÃ¡.ParabÃ©ns a todos pela iniciativa e pela postagem do blog da Del. Beijos
Postado por 
Roberta
 em 11/06/2011 20:56

Muitos aplausos para vc Del !!!Pessoas como vc na educaÃ§Ã£o, alÃ©m de fazerem 
toda a diferenÃ§a nos fazem acreditar que a educaÃ§Ã£o ainda tem jeito!Que DEUS 
te abenÃ§oe por este belo e importante trabalho!Continue a nos presentear com 
estas maravilhosas atividades. Beijos
Postado por 
Simone Saldanha
 em 11/06/2011 22:46

Nossa que maravilha Ã© esse espaÃ§o de troca aqui desse portal, sou professora 
da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica I em JoÃ£o Pessoa na ParaÃ-ba e adoro o blog da Del todas 
as atividades que ela posta... ParabÃ©ns a esse portal e a minha amiga Del.
Postado por 
Jaquicilene Alves
 em 12/06/2011 16:53

Maravilhoso blog, bem ilustrado e redigido, como se poderia esperar de um blog 
da Delfina!!
Postado por 
Sueli
 em 12/06/2011 22:08
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/06/2011

 <TÃTULO>
Projeto Pegada nas Escolas na E.M. Napion

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, blogsdeescolas.

     A Escola Municipal Tenente Napion estÃ¡ 
localizada no bairro de Ramos e 
recebe alunos do 1
 ao 9
 ano.

[FOTO]

O 
Projeto Pegada nas Escolas
 comeÃ§ou na Napion.ApÃ³s uma reuniÃ£o no final de 2010,confirmamos nossa 
participaÃ§Ã£o em 2011. Inicialmente duas turmas foram escolhidas: 1502 (
Professora Iradilma
) e 1903 ( 
Professor Francisco
).

     Os alunos da graduaÃ§Ã£o de design atuam
com os alunos da nossa escola sob orientaÃ§Ã£o da 
professora Beany
 do 
LABDIS/EBA/UFRJ.
 O projeto Pegada nas Escolas Ã© uma aÃ§Ã£o transdisciplinar de educaÃ§Ã£o 
nÃ£o-formal dirigido aos estudantes do 6
 ao 9
 ano de escolas p
blicas do Estado do Rio de Janeiro e tem como principal objetivo colocar o 
estudante numa posiÃ§Ã£o participativa com a criaÃ§Ã£o de soluÃ§Ãµes para 
melhorar o seu dia-a-dia. Para isso, sua experiÃªncia Ã© valorizada, 
potencializando seu conhecimento sobre seu contexto de vida e comprometendo-o 
com a proposta de soluÃ§Ãµes para sua transformaÃ§Ã£o.Os objetivos secundÃ¡rios 
sÃ£o desenvolver a reflexÃ£o de estudantes, professores e pesquisadores sobre os
impactos ambientais causados dentro do sistema de funcionamento escolar; 
desenvolver capacidade de solucionar para reduzir os impactos; e promover 
cotidiano sustentÃ¡vel nas escolas
. 
Pelo Professor de HistÃ³ria Francisco Pedro Velasquez.
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blogsdeescolas
(402)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 07/06/2011

 <TÃTULO>
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, saÃºde, educaÃ§Ã£oespecial.
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[FOTO]

8Âªcre
(193)

saÃºde
(45)

educaÃ§Ã£oespecial
(7)

 <COMENTÃRIOS>
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Excelente Sueli, Ã© preciso esclarecer para desmitificar...temos muitos alunos 
em nossa rede que se enquadramno espectro autÃ-stico e quanto mais conhecemos 
sobre o assunto melhor serÃ¡ nossa prÃ¡tica na sala de aula...excelente, 
recomendo a leitura e o assunto...beijos
Postado por 
Sheila Venancia
 em 07/06/2011 18:37

Excelente Sueli, Ã© preciso esclarecer para desmitificar...temos muitos alunos 
em nossa rede que se enquadramno espectro autÃ-stico e quanto mais conhecemos 
sobre o assunto melhor serÃ¡ nossa prÃ¡tica na sala de aula...excelente, 
recomendo a leitura e o assunto...beijos
Postado por 
Sheila Venancia
 em 07/06/2011 18:37

Professora Sueli,
Infelizmente sÃ£o tantos e tÃ£o complexos os transtornos e as necessidades 
geradas por eles, que nÃ³s educadores nÃ£o conseguimos dar conta.
ParabÃ©ns pelo artigo.
Patricia Nogueira- Coordenadora PedagÃ³gica da EM Rosa da Fonseca
Postado por 
Patricia Nogueira
 em 07/06/2011 19:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 05/06/2011

 <TÃTULO>
SEMELHANÃ‡A DE TRIÃ‚NGULOS E A ALTURA DO PÃƒO DE AÃ‡ÃšCAR (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, rioeducainforma.

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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8Âªcre
(193)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Faltou comentar que o Rafael tambÃ©m Ã© educopedista e nos ajudarÃ¡ com a 
parceria com a Khan Academy. ParabÃ©ns pelo trabalho, Rafael!
Postado por 
Rafael Parente
 em 05/06/2011 10:37

As crianÃ§as adoram os vÃ-deos do Rafael , que alÃ©m de excelente professor, 
tambÃ©m Ã© um especial colaborador em todas as atividades da Escola. 
Patricia Nogueira- Coordenadora PedagÃ³gica EM Rosa da Fonseca
Postado por 
Patricia Nogueira
 em 05/06/2011 11:00

Obrigado pelos elogios. FaÃ§o isso porque gosto e quero ver meus alunos se dando
bem e curtindo a MatemÃ¡tica. Espero seguir ajudando no que for possÃ-vel. 
AbraÃ§os!
Postado por 

 [VÃDEO]
Rafael Procopio
 em 09/06/2011 17:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 03/06/2011

 <TÃTULO>
APRESENTANDO O BLOG DA E. M. ROSA DA FONSECA (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, blogsdeescolas, rioeducainforma.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

8Âªcre
(193)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Que felicidade! Ver um trabalho desenvolvido pela Rosa da Fonseca valorizado.
Postado por 
Alexandra Ferreira
 em 03/06/2011 20:08
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A divulgaÃ§Ã£o do nosso Blog trouxe muito orgulho e satisfaÃ§Ã£o a toda 
comunidade da E. M. Rosa da Fonseca.Muito obrigada.
Postado por 
Patricia Nogueira-Coordenadora PedagÃ³gica
 em 04/06/2011 18:05

A nossa escola merece todo o reconhecimento pelo trabalho de qualidade que 
realizamos, sempre pautado nas necessidades dos alunos. Sigamos com esse 
trabalho e colheremos belos frutos adiante!
Postado por 

 [VÃDEO]
Rafael Procopio
 em 09/06/2011 17:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 04/06/2011

 <TÃTULO>
ReuniÃ£o de pais na E.M. Carlos Gomes â€“ 3 Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, eventos, escoladafamÃ-lia.

SÃ¡bado de sol Ã© dia de 
 Saber da vida escolar de seu filho!!! Foi assim que os pais e responsÃ¡veis 
pelos alunos da E.M. Carlos Gomes passaram a manhÃ£ do dia 21 de maio.

     A equipe, composta pela diretora Elaine 
do Valle, pela diretora adjunta Rita LusiÃ© Coelho Velozo e pela Coordenadora 
PedagÃ³gica Elane Silveira Correa, estava preparada desde cedinho e preparou 
atÃ© um lanchinho para quem nÃ£o teve tempo de tomar cafÃ© antes da reuniÃ£o.

[FOTO]

[FOTO]

Elas contaram com o auxÃ-lio luxuoso da funcionÃ¡ria da COMLURB Fabiana e de 
duas funcionÃ¡rias de apoio que participaram voluntariamente Ana Cristina Campos
Barros e Sandra Maria Cavalcante.

[FOTO]
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Os cento e doze responsÃ¡veis presentes puderam conversar sobre regimento 
escolar, cartilha da famÃ-lia, import
ncia da freq
Ãªncia e do acompanhamento dos pais na vida escolar do aluno, desempenho 
escolar, necessidade de um bom entrosamento entre famÃ-lia e escola, d
vidas sobre Bolsa FamÃ-lia, CartÃ£o FamÃ-lia Carioca, RIOCARD, eleiÃ§Ãµes do 
Conselho Tutelar e trabalho desenvolvido por este, materiais recebidos pela 
Prefeitura, conservaÃ§Ã£o dos mesmos, prestaÃ§Ã£o de contas, aplicaÃ§Ã£o das 
verbas na escola, preservaÃ§Ã£o do prÃ©dio escolar e CEC.

E estavam todos atentos. Afinal se trata da preparaÃ§Ã£o do futuro de seu filho.

[FOTO]

[FOTO]

A reuniÃ£o sÃ³ poderia ser um sucesso!!! A presenÃ§a de responsÃ¡veis foi acima 
do esperado e a reuniÃ£o transcorreu em clima de harmonia e foi muito 
construtiva. A equipe da E.M. Carlos Gomes jÃ¡ estÃ¡ se preparando para a 
prÃ³xima. ParabÃ©ns a toda a comunidade escolar comprometida com uma educaÃ§Ã£o 
de qualidade!

[FOTO]
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
Aconteceu no 1Âº COC da EM 05.15.007 Francisco Frias da Mesquita

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 14/06/2011

 <TÃTULO>
Projeto "Grafite, isso Ã© que Ã© arte"_EM Waldemar FalcÃ£o/5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, meioambiente.

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

Professores e escolas, se vocÃªs tÃªm blog escreva para nÃ³s atravÃ©s do e-mail
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reginabizarro@rioeduca.net
que publicaremos no Portal do Rioeduca.
Regina Bizarro_Representante do Rioeduca/5
CRE

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

Gostaria de agradecer pelo reconhecimento, eu nÃ£o esperava. Tenho que agradecer
a professora HeloÃ-sa que muito me ajudou, a direÃ§Ã£o, a aluna Mariana e a 
Regina Bizarro (representante do Rio Educa na 5Âª CRE) por dar tanta 
importÃ¢ncia ao nosso projeto. Palavras de estÃ-mulo sÃ£o sempre bem-vindas 
quando se trata de educaÃ§Ã£o pÃºblica. Como disse o grafiteiro AirÃ¡: "todas as
dificuldades a gente abafa". Eu diria que abafamos umas e resolvemos outras numa
luta constante pela educaÃ§Ã£o de nossos alunos. Um dia a gente chega lÃ¡ e, se 
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nÃ£o chegarmos, lutamos e muito!
Um abraÃ§o,
Elisiene Barbosa.
Postado por 
Elisiene Barbosa
 em 01/08/2011 00:18

NÃ£o precisa agradecer, querida prof Elis. Se houve a participaÃ§Ã£o de vÃ¡rios 
segmentos da escola - e me incluo neste grupÃ£o - Ã© porque VOCÃŠ conseguiu 
motivar a todos com seu entusiasmo e dinamismo. O mÃ©rito Ã© SEU. Aproveito para
desejar-lhe sucesso na nova escola mas, ao mesmo tempo, lamentar sua partida da 
Waldemar FalcÃ£o. NÃ³s, seus colegas e direÃ§Ã£o, e seus ex-alunos mandamos 
abraÃ§os e muitas beijokas para vocÃª.
Postado por 
Heloisa Ribeiro
 em 01/08/2011 15:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/06/2011

 <TÃTULO>
SEMANA DA ALIMENTAÃ‡ÃƒO- CM ARARA AZUL -1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, saÃºde, creches.

 [VÃDEO]

A Creche Municipal Arara Azul
, realizou em maio o projeto 
SEMANA DA ALIMENTAÃ‡ÃƒO
, que teve a participaÃ§Ã£o das crianÃ§as, educadores e famÃ-lias. Leia o 
relato 
 de Iaracema (diretora da Creche) e assista ao 
vÃ-deo
 com os registros deste projeto delicioso!

Nossa Creche possui um bom espaÃ§o fÃ-sico e a equipe estÃ¡ muito unida por um 
nico propÃ³sito. Nosso Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico tem sido uma ferramenta 
importantÃ-ssima neste processo. 

Para trabalharmos a semana de alimentaÃ§Ã£o usamos 
estimuladores
 de acordo com a faixa etÃ¡ria das turmas. Uns comeÃ§aram vendo um vÃ-deo (do 
Popeye) e outros comeÃ§aram com a leitura de um livro.

Depois dos trabalhos decorrentes fizemos uma semana de degustaÃ§Ãµes com os 
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responsÃ¡veis. A cada dia os responsÃ¡veis de uma turma eram convidados para um 
cafÃ© da manhÃ£ diferente. Oferecemos frutas para eles fazerem novos sucos junto
com seus filhos, saladas de frutas... foram criadas pastinhas com vegetais para 
sanduiches naturais... Tudo um sucesso! Como os pais gostaram deste momento! 

Os responsÃ¡veis tambÃ©m 
foram convidados para conhecer nosso pomar (na verdade Ã© nosso jardim) onde 
temos morangos plantados, cana de aÃ§
car, caj
, aipim, tomate, bananas... e agora as crianÃ§as tambÃ©m 
plantaram verduras.

Fonte:

Fotos: Creche Municipal Arara Azul

ProduÃ§Ã£o do vÃ-deo: Rute Albanita

Relato: Iaracema (diretora da Creche Arara Azul)

1Âªcre
(234)

creches
(89)
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saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

Que lindo o trabalho desta creche! ParabÃ©ns a toda a equipe!
Postado por 
Vitor
 em 06/06/2011 10:02

Ã‰ muito bom constatar o retorno de nosso trabalho, especialmente nesta nova 
oportunidade de uso: o Blog. AGRADECEMOS a todos!
Postado por 
Iaracema
 em 06/06/2011 14:19

O trabalho da Arara Azul Ã© muito bom! 
Ã“timo saber que deixamos nossas crianÃ§as em boas mÃ£os, um orgulho para a 
nossa comunidade!
Postado por 
LÃ-via
 em 06/06/2011 16:44

Adorei o trabalho e o desenvolvimento do projeto, pois entendo que desde cedo as
crianÃ§as tem que aprender como se alimentar corretamente e tambÃ©m a 
orientaÃ§Ã£o dada aos pais com a finalidade garantir que tambÃ©m em casa crie 
esse hÃ¡bito.
PARABÃ‰NS A INICIATIVA E A TODAS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DESTE MOMENTO.
Postado por 
IRAN CANTO
 em 06/06/2011 22:46

Ã‰ muito bom saber que nossas crianÃ§as estÃ£o em Ã³timas mÃ£os e que alÃ©m 
disso ainda aprendem a comer alimentos saudÃ¡veis.ParabÃ©ns linda iniciativa!!
Postado por 
Edna
 em 14/06/2011 13:31

ParabÃ©ns a todos da creche Arara Azul !!!
ParabÃ©ns Ã  P.A. Carla Gomes !!! Sei do seu empenho e dedicaÃ§Ã£o !!!
Postado por 
Cristiane Zicarelli
 em 28/06/2011 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/06/2011

 <TÃTULO>
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Clube Escolar do Engenho de Dentro â€“ 3 Âª CRE no Dia Mundial sem Tabaco

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, clubeescolar, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, saÃºde.

Recebemos da equipe de Clube Escolar do Engenho de Dentro o relato sobre segundo
ano da Campanha Anti-Tabagismo que ocorreu nos dias 30 e 31 de maio.

Eles aproveitaram o Dia Mundial sem Tabaco 
 31 de maio 
 para promover um momento de reflexÃ£o atravÃ©s de palestras, debates, vÃ-deos e
caminhadas ecolÃ³gicas.

O ciclo comeÃ§ou com toda a comunidade escolar assistindo a um vÃ-deo sobre os 
malefÃ-cios do uso do tabaco.

[FOTO]

Todas as idades sÃ£o bem vindas Ã  discussÃ£o sobre o tabagismo.

[FOTO]

Eles tambÃ©m promoveram uma caminhada ecolÃ³gica para promover a Campanha 
Anti-tabagismo. O pessoal Ã© animado. Com eles nada de pernas para o ar.

[FOTO]

ParabÃ©ns a toda equipe do Clube Escolar Engenho de Dentro e aos participantes 
dessa campanha tÃ£o importante!
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3Âªcre
(223)

saÃºde
(45)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

clubeescolar
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Importante ver a divulgaÃ§Ã£o do trabalho realizado no EspaÃ§o de ExtensÃ£o 
Clube Escolar do Engenho de Dentro. ParabÃ©ns Ã  equipe Rioeduca pela iniciativa
e tb Ã  toda Equipe PedagÃ³gica do Clube Escolar!!!!!
Postado por 
MaÃ-ra Oliveira
 em 06/06/2011 10:27

Esta aÃ§Ã£o educativa Ã© grande importÃ¢ncia para a promoÃ§Ã£o de saÃºde de 
nossos alunos e comunidade. ParabÃ©ns Ã  equipe pela continuidade da iniciativa.
abraÃ§o
MÃ¡rcia Vinchon
Postado por 
Marcia Vinchon
 em 08/06/2011 16:43

ParabÃ©ns ao Clube Escolar, nÃ£o hÃ¡ nada melhor para manter a saÃºde que a 
atividade fÃ-sica. Cigarro nem pensar!
Postado por 
Alcina
 em 08/06/2011 20:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 02/07/2011

 <TÃTULO>
Escola ativa e com as famÃ-lias comprometidas resulta na educaÃ§Ã£o de qualidade
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<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

A E.M. Felipe CamarÃ£o orgulha-se de ter o Professor Sinvaldo como amigo.Com o 
olhar de Educador,que Ã©,conseguiu captar nossos sentimentos, nossas 
necessidades e nossas expectativas em relaÃ§Ã£o a nossa tÃ£o querida 
escola.Visite-nos mais vezes,querido amigo.Saiba que jÃ¡ Ã© nosso convidado 
especial para a inauguraÃ§Ã£o da escola nova.
Grande beijo,
Regina Celia
Postado por 
Regina Celia gomes Esppenchutz
 em 03/07/2011 11:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/06/2011

 <TÃTULO>
E.M. JosÃ© Lins do RÃªgo â€“ 3Âª CRE -  convida para a comemoraÃ§Ã£o dos 110 
anos de seu patrono.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, eventos, atividades.

Quisera que todos os meninos me ouvissem com a ansiedade e o prazer com que eu 
escutara a velha TotÃ´nia do meu engenho. Se eu tiver conseguido este milagre 
nÃ£o precisarei de maior alegria para a minha vida
.

JOSÃ‰ LINS DO RÃŠGO

Paraibano, nascido em 3 de junho de 1901, transformou-se num dos maiores 
romancistas brasileiros. Garoto muito curioso, gostava de saber como funcionava 
a maquinaria do engenho de cana do avÃ´. Tomava banho de rio com os moleques da 
fazenda, montava a cavalo, brincava de cangaceiros e ouvia as histÃ³rias que os 
adultos contavam em volta da fogueira.

[FOTO]
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Ao lado de sua intensa atividade literÃ¡ria, JosÃ© Lins, tambÃ©m Ã© fanÃ¡tico 
por futebol. Flamenguista doente, atÃ© hoje Ã© homenageado pelo clube.

Em 1955, Ã© eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 12 de setembro de 
1957, morre no Rio de Janeiro. A heranÃ§a literÃ¡ria deixada por ele Ã© 
maravilhosa: 
Riacho Doce
, 
Fogo Morto
, 
O Menino Ricardo
 , sua obra-prima 
Menino de Engenho
 e outras obras e tambÃ©m nÃ£o contempla o p
blico infantil.

     Escreveu o livro 
HistÃ³rias da Velha TotÃ´nia
. Nele retratou as histÃ³rias de TotÃ´nia, uma senhora magrinha, que fazia as 
crianÃ§as das fazendas aguardarem, com o coraÃ§Ã£o batendo de alegria, para 
ouvir suas histÃ³rias. Neste livro, JosÃ© Lins disse a frase que abre este 
artigo. 

Ele conseguiu o milagre citado na frase e nÃ£o sÃ³ as crianÃ§as, mas o p
blico em geral, do Brasil e fora dele, vive e se emociona com suas histÃ³rias.

A Escola Municipal JosÃ© Lins do RÃªgo , alÃ©m do nome, possui tambÃ©m o 
trabalho voltado ao mundo literÃ¡rio como esse famoso escritor e estarÃ¡ 
comemorando, no prÃ³ximo dia 10 Ã s 9h, o 110
 aniversÃ¡rio de JosÃ© Lins do RÃªgo, com a presenÃ§a das filhas dele e outras 
autoridades, exposiÃ§Ã£o de trabalhos dos alunos, roda de capoeira da 
comunidade, apresentaÃ§Ã£o dos talentos da U.E. e muito mais.

Todos estÃ£o convidados!

Texto adaptado daquele recebido da equipe:

Diretora: MÃ¡rcia Caetano

Diretor Adjunto: Almir Freitas

Coordenadora PedagÃ³gica: Telma Iff
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

atividades
(4)

 <COMENTÃRIOS>

PARABENIZAMOS TODA A EQUIPE DA EM JOSÃ‰ LINS DO REGO PELO EXCELENTE TRABALHO QUE
REALIZAM E PELA HOMENAGEM AO BRILHANTE ESCRITOR, PATRONO DA ESCOLA.
ABRAÃ‡OS DA EQUIPE PADRE NELSON.
Postado por 
EDI 03.28.801 PADRE NELSON
 em 09/06/2011 06:48

PARABÃ‰NS A TODA A ESCOLA !!!
UM ABRAÃ‡ÃƒO!!!!
Postado por 
ProfÂª. Ana Neves
 em 09/06/2011 08:56

Assim como a locomotiva que passsava pelo Engenho de "ZÃ© Lins", enviamos a todo
vapor, em cada vagÃ£o, para toda equipe Padre Nelson, o nosso abraÃ§o, carinho, 
solidariedade, parceria, muito sucesso  e a gratidÃ£o pelo reconhecimento do 
trabalho dedicado ao nosso ilustre patrono.
Postado por 
Diretora MÃ¡rcia Caetano
 em 09/06/2011 21:33

Querida Aninha...... Saudades!!!!! Obrigada pelo carinho. 1000 bjs
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Postado por 
Diretora MÃ¡rcia Caetano
 em 09/06/2011 21:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/06/2011

 <TÃTULO>
VISITA AO ZOO E MUITA DIVERSÃƒO NA QUINTA DA BOA VISTA

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, saÃºde, visitas.

[FOTO]

Culmin
ncia - AulaPasseio

PROJETO NOSSA BRINCADEIRA TEM HISTÃ“RIA

O projeto de memÃ³ria propicia um processo de aproximaÃ§Ã£o entre escola e 
comunidade, alÃ©m de contribuir para a construÃ§Ã£o, pelos alunos, da prÃ³pria 
identidade e pelos professores na valorizaÃ§Ã£o da memÃ³ria pessoal, cultural e 
comunitÃ¡ria e ainda uma percepÃ§Ã£o de si mesmo como seres histÃ³ricos.

Na escolha do tema de desenvolvimento pedagÃ³gico do 1
 bimestre de 2011 em EducaÃ§Ã£o FÃ-sica com as turmas 1801, 1802, 1803, 1901, 
1903 e 1905, levamos em consideraÃ§Ã£o o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico: 
DIFERENTES SIM, MAS IGUAIS NA BUSCA POR UMA SOCIEDADE MAIS HUMANA
 que resgata e valoriza todas as conquistas sociais e educacionais de todas as 
epÃ³cas. A escola Ã© um espaÃ§o eleito socialmente de produÃ§Ã£o e 
socializaÃ§Ã£o dos saberes de uma sociedade.

Portanto, Ã© de suma import
ncia a 
Aprendizagem muito alÃ©m dos muros escolares
. Pois hÃ¡ muito, o conhecimento deixou de ser privilÃ©gio de dentro da escola, 
para se tornar possÃ-vel a sua busca em outros espaÃ§os sociais (museus, 
cinemas, ruas da cidade, praias e etc.). A aula-passeio tem finalidade 
educativa, ampliando os olhares e experiÃªncias infanto-juvenis, sob novos 
prismas.

Os passeios que acontecem frequentemente dentro das atividades propostas, alÃ©m 
de entreter os alunos, favorecem a aprendizagem de forma concreta e 
significativa, jÃ¡ que os alunos entram em contato direto com o objeto em 
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estudo. Fora da sala, os alunos tÃªm a oportunidade de conhecer um novo 
ambiente, aguÃ§ar a curiosidade, assumir novas responsabilidades e melhor se 
socializar. A 
pedagogia de Freinet
 se fundamenta em quatro eixos: a 
cooperaÃ§Ã£o
 (para construir o conhecimento comunitariamente), a 
comunicaÃ§Ã£o
 (para formalizÃ¡-lo, transmiti-lo e divulgÃ¡-lo), a 
documentaÃ§Ã£o
, com o chamado livro da vida (para registro diÃ¡rio dos fatos histÃ³ricos), e a

afetividade
 (como vÃ-nculo entre as pessoas e delas com o conhecimento).

Os professores nÃ£o sÃ£o propriamente mestres, mas, sobretudo guias, amigos e 
encorajadores da crianÃ§a. Estes precisam dar a crianÃ§a, o viver plenamente 
como a crianÃ§a, sem afastÃ¡-la do humano e principalmente do social.
 (FREINET)

Din
mica da AulaPasseio

Ao chegarmos Ã  Quinta da Boa Vista Ã s 8h e 42min fomos visitar o ZoolÃ³gico, 
cada aluno e professor pagou a quantia de R$ 3,00 (porque nossa visita deveria 
ter sido agendada com 15 dias de antecedÃªncia).

Ficamos atÃ© Ã s 11h e 25min na visitaÃ§Ã£o. Aproveitamos que outra escola 
municipal estava tendo visita guiada e ficamos pertinho para ouvir as 
explicaÃ§Ãµes do Guia-orientador.

ApÃ³s o lanche, um pequeno momento de descanso e muitas fotos, nos dividimos em 
3 grupos para as atividades motoras e cognitivas que foram realizadas durante o 
bimestre, cada professor ficou responsÃ¡vel por um grupo.

Os alunos deram 
Show
, comportamento, entrosamento, diversÃ£o, parceria, responsabilidade pessoal e 
de grupo. Todos os valores observados no ambiente escolar sendo concretizados 
fora da escola.

Mostramos que somos: 
DIFERENTES SIM, MAS IGUAIS NA BUSCA POR UMA SOCIEDADE MAIS HUMANA
.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professores: Herizete Staneck, PatrÃ-cia Pimentel e Robertta Mira

Esta postagem foi enviada pela professora Herizet 
Staneck da E. M. Ministro Alcides Carneiro - 9
 CRE e pode ser vista no 
BLOG DA ALCIDES

Grande abraÃ§o a professora Herizet e a toda equipe da E. M. Ministro Alcides 
Carneiro. Estou seguindo e acompanhando o blog.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)
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visitas
(62)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ muito gratificante ver os trabalhos que sÃ£o desenvolvidos por nossas escolas
no Blog do Rioeduca. Os alunos sentem-se valorizados e percebem que estÃ£o alÃ©m
das paredes da escola, estÃ£o conectados com o mundo que aprecia e deseja que 
eles se tornem cidadÃ£os autÃ´nomos, conscientes de seus direitos, mas tambÃ©m 
de seus deveres com a sociedade. Obrigada pela divulgaÃ§Ã£o de nosso trabalho.
Postado por 
Herizete
 em 15/06/2011 19:09

ParabÃ©ns pela postagem, MÃ¡rcia!!! Lindo evento!
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 15/06/2011 23:41

Esse passeio foi maravilhoso, o melhor de todos, muuito bom, muito mesmo ! Amei 
.
Postado por 
Karina
 em 16/06/2011 17:57

esse foi o melhor passeio de todos foi muito bom brincar de cesta pena q Ã± 
ganhei  foi otimo tambem brincar de corte conheci varios tipos de bichos  
conheci o leao o leopardo eu vi ate uma coruja  vi ate um pinguim !!!muito 
obrigado fessora eu te amo chau
Postado por 
alex
 em 16/06/2011 18:11

esse foi o melhor passeio de todos foi muito bom brincar de cesta pena q Ã± 
ganhei  foi otimo tambem brincar de corte conheci varios tipos de bichos  
conheci o leao o leopardo eu vi ate uma coruja  vi ate um pinguim !!!muito 
obrigado fessora eu te amo chau
Postado por 
alex
 em 16/06/2011 18:11

Fooi muito boom ! 
Passeio maravilhoso !
Postado por 
Fabio Archangelo
 em 16/06/2011 18:22
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Fiquei super feliz com essa matÃ©ria sobre a aula-passeio da E.M Alcides 
Carneiro. Fui aluna da escola, e um segredo, fui aluna da Herizete...rsrs e hoje
somos colegas de trabalho. Quem sabe um dia nÃ£o iremos trabalhar juntas? Vai 
ser muito, muito bom! ParabÃ©ns a minha amiga e a toda equipe da escola!
Postado por 
LÃ-via Andrade
 em 16/06/2011 18:54

Revendo as fotos, lembro-me do inÃ-cio do ano letivo, quando nos reunimos com a 
inteÃ§Ã£o de elaborar um projeto pedagÃ³gico que tornasse possÃ-vel a troca de 
experiÃªncias entre diferentes geraÃ§Ãµes. Lembro-me da explosÃ£o de ideias que 
surgiu naquela sala, que chegou a ficar pequena diante da grandeza de 
profissionais que nÃ£o se dobram diante dos desafios. Todos queriam mostrar que 
na sua infÃ¢ncia/adolescÃªncia nÃ£o havia tantos recursos tecnolÃ³gicos, mas era
divertido sim! Que Ã© possÃ-vel trocar experiÃªncias com as geraÃ§Ãµes Y e 
Z...Que somos DIFERENTES SIM, MAS IGUAIS NA BUSCA POR UMA SOCIEDADE MAIS HUMANA!
ParabÃ©ns, professora Herizete e a toda equipe que vem desenvolvendo projetos e 
atividades com o mesmo intuito, dentro da nossa unidade escolar! Esse Ã© o 
trabalho que faz a diferenÃ§a.
Postado por 
Suzani Fuly
 em 16/06/2011 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Professor Coqueiro, biografia do Patrono

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
AlÃ©m do 
Tratado de AritmÃ©tica
, que poderÃ¡ ser lido na Biblioteca P
blica Benedito Leite, da Secretaria de Estado da Cultura do MaranhÃ£o, 
SupervisÃ£o de InformÃ¡tica, podendo ser integralmente visto, consultando o link
http://migre.me/4J1pi sÃ£o de sua autoria: 
Curso Elementar de Mathematica
, dois volumes, ediÃ§Ã£o de SÃ£o Luiz, 1869-1874; 
Primeiras NoÃ§Ãµes de CÃ¡lculo
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, SÃ£o Luiz, 1871; 
CÃ¡lculo das SecÃ§Ãµes Angulares
, Revista dos Cursos Escola PolitÃ©cnica, Rio de Janeiro, volume 5, 1909, 
pÃ¡ginas 63-170 e 
ThÃ©orie des approximations numÃ©riques et du calcul abrÃ©gÃ©
, Gauthier Villars, Paris, 1909.

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 22/06/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Gandhi, educaÃ§Ã£o, cultura e cidadania

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
3. HistÃ³rias de Vida

[FOTO]

LOUISE MARIA ALVES CALDAS

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

patronos
(25)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Sinvaldo por mais uma matÃ©ria tÃ£o bem escrita ! NÃ³s te agradecemos 
pelo seu incansÃ¡vel trabalho de apoio e colaboraÃ§Ã£o em todas as atividades 
desenvolvidas em  nossas escolas da 10Âª CRE.
Postado por 
Prof,. Antonio Carlos B. Suzano
 em 22/06/2011 11:31

Tudo ficou lindo a escola e maravilhosa assim como toda a equipe.SÃ³ tem uma 
coisa que eu nÃ£o gostei:
Faltou a minha foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Beijos a toda comunidade Manguaribense.
Postado por 
Jureminha da Gandhi
 em 22/06/2011 13:30

goosteiiiiii falaw  profe
foi maneirao lahh  hein
Postado por 
Rodrigo
 em 22/06/2011 17:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/06/2011

 <TÃTULO>
E.M. Lucia Miguel Pereira  trabalhando pelo Meio Ambiente

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, meioambiente, blogsdeescolas.

[FOTO]

Tive grande alegria em conhecer o blog da E.M. Lucia Miguel Pereira e gostaria 
tambÃ©m que vocÃªs conhecessem! Encontramos vÃ-deos e imagens do Projeto Ano 
Internacional das Florestas que culminou na Feira de CiÃªncias. Vejam como tudo 
aconteceu:

No mÃªs de marÃ§o as turmas 1.401 e 1.402 receberam a carta de uma habitante 
muito antiga de nosso planeta. Adivinhem quem era o remetente desta carta???? 
Sim, isso mesmo!! Uma Ã¡rvore!

Dona Arvoresca escreveu para estas turmas pedindo ajuda, pois a floresta onde 
vive estÃ¡ sendo destruÃ-da. Sua famÃ-lia e amigos estÃ£o desaparecendo por 
causa da poluiÃ§Ã£o.
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     Movidos pela carta que receberam, os 
alunos das turmas 1.401 e 1.402 resolveram ajudar a Dona Arvoresca. Pensaram... 
pensaram e resolveram praticar aÃ§Ãµes que contribuÃ-ssem para o bem do Meio 
Ambiente. Sendo assim, decidiram que na Feira de CiÃªncias iriam apresentar 
brinquedos, objetos e instrumentos musicais feitos com materiais reaproveitados.

 (Texto retirado do blog)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Querem ver mais da E.M. Lucia Miguel Pereira? Visitem o blog e vejam o excelente
trabalho realizado por seus professores e alunos! 
Ã‰ sÃ³ clicar em
http://blogemlmp.blogspot.com/
.

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE
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(402)

2Âªcre
(192)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

Parabenizo a professora da Sala de Leitura Renata Carvalho, dinamizadora do Blog
da Escola Municipal Lucia Miguel Pereira e toda comunidade escolar pelo 
excelente
trabalho desenvolvido.
Postado por 
Rosana Sales
 em 26/06/2011 23:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/06/2011

 <TÃTULO>
Blog da E.M. Bombeiro Geraldo Dias

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

Criado em abril deste ano, com 
a participaÃ§Ã£o de seus alunos, 
o blog da EM Bombeiro Geraldo Dias jÃ¡ mostra a intensa atividade da escola. 
Veja como tudo comeÃ§ou!

[FOTO]

E vejam tambÃ©m algumas imagens das atividades dos alunos!

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Se em pouco tempo jÃ¡ temos todas estas atividades poderemos esperar por mais 
nÃ£o Ã© mesmo?Iremos continuar visitando o blog ! 

Visitem tambÃ©m em
http://embombeirogdias.blogspot.com
.

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/06/2011

 <TÃTULO>
O Blog da Noel!

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

BEM-VINDOS AO NOSSO BLOG!!!

Este Ã© o nosso espaÃ§o no mundo virtual da internet. Ã‰ aqui que vamos trocar 
informaÃ§Ãµes, aprender interativamente e socializar conhecimentos.

Espero que possam curtir este ambiente, aproveitar ao mÃ¡ximo os recursos que a 
tecnologia oferece, sempre de modo divertido e prazeroso.

Aguardo vocÃªs por aqui!!!

Professora Marisa

Assim comeÃ§ou o blog da E.M. Noel Rosa. A escola que leva o nome da figura mais
importante do bairro de Vila Isabel. Destacamos algumas atividades realizadas 
pela Prof. Mariza Gomes da turma 1502.

A primeira Ã© um texto coletivo produzido pela turma.

[FOTO]

Destacamos tambÃ©m uma atividade sobre a HistÃ³ria do Selo Postal. Os alunos 
criaram seus prÃ³prios selos e realizaram uma eleiÃ§Ã£o do selo mais bonito!

[FOTO]

Gostaria de parabenizar a inciativa da Prof. 
Mariza por aproveitar o espaÃ§o do blog para estimular os seus alunos com seus 
recadinhos!Estaremos aqui prontos para publicar mais trabalhos de seus alunos! 
Convido a todos para visitar o blog da Noel Rosa
http://emnoelrosa.blogspot.com

Página 165



RIOEDUCA 1
.

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 25/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da Escola Municipal 05.14.005 BolÃ-via
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<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]
Ã‰ com imensa alegria que convidamos a todos e todas para compartilhar nossos 
sonhos, d
vidas, conquistas e alegrias. FaÃ§a parte da FamÃ-lia BolÃ-via!!!

Assim comeÃ§a a histÃ³ria do blog da EM 05.14.005 BolÃ-via, que tem como 
parceiros o Instituto Sangari, o Projeto Cientistas do AmanhÃ£, a Lona Cultural 
JoÃ£o Bosco_Vista Alegre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Textos retirados do blog da EM BolÃ-via.
Pra conhecerem melhor o blog, acessem: 
http://escolamunicipalbolivia.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/06/2011

 <TÃTULO>
O MAIS NOVO SUCESSO DA E. M. MARECHAL ESPIRIDIÃƒO ROSAS - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

A Escola Municipal Marechal EspiridiÃ£o Rosas fica localizada no bairro do Caju,
Zona PortuÃ¡ria da cidade do Rio de Janeiro, e realiza excelente trabalho na 
EducaÃ§Ã£o, sendo reconhecida como escola de qualidade pelos moradores do 
bairro.

O blog Ã© mais uma novidade da escola, que criou esta ferramenta para 
compartilhar com a comunidade escolar e com outros educadores os projetos 
desenvolvidos pela unidade.

Navegando pelo blog, vocÃª encontra arte, literatura, beleza, alÃ©m de 
acompanhar bem de perto as atividades de alunos e professores.

[FOTO]

Ã‰ uma grande alegria para a equipe Rioeduca.net promover o
 blog da Escola Marechal EspiridiÃ£o Rosas
. Ã‰ o espaÃ§o ideal para aqueles que gostam de aliar educaÃ§Ã£o e bom gosto.
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A 
diretora Cristina e os professores
 da escola convidam vocÃª para visitar mais este sucesso da escola! NÃ£o perca 
tempo! Com apenas um clique na figura abaixo, vocÃª pode visitar e conhecer um 
pouco mais da histÃ³ria da escola.

[FOTO]

Divulgue vocÃª tambÃ©m o blog e o trabalho de sua escola.

Clique 
AQUI
e conheÃ§a o representante Rioeduca de sua CRE.

blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 21/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o Blog da Sala de Leitura da E. M. 05.14.020 JosÃ© do PatrocÃ-nio

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

Para conhecer mais acesse ao blog clicando no link: 
http://saladeleituraemjp.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 21/06/2011

 <TÃTULO>
O Bullying e o Jornal InformAÃ‡ÃƒO _ EM Francisco Frias em aÃ§Ã£o!

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]
Mais notÃ-cias do InformAÃ‡ÃƒO:
ESPECIAL DIA DAS MÃƒES 

EdiÃ§Ã£o: Warlley, Richard e Guilherme. Turma 1501.

Entrevistado: JoÃ£o Vitor, turma 1501.
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

Eu e meus alunos fizemos um vÃ-deo chamado "Chega de Bullying", estilo 
curta-metragem de ficÃ§Ã£o. Estes alunos fazem um trabalho de pesquisa sobre 
bullying e o filme foi parte desse processo. O resultado ficou Ã³timo e queremos
compartilhar.

Segue o link para o vÃ-deo: http://www.youtube.com/watch?v=bRpb5yZDgMg

Muito obrigado pela atenÃ§Ã£o!

Prof. Rafael Procopio.
Postado por 

 [VÃDEO]
Rafael Procopio
 em 21/06/2011 22:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/06/2011

 <TÃTULO>
CafÃ© da manhÃ£ na E.M. ClÃ³vis BevilÃ¡qua

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, blogsdeescolas.
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     Turma Acelera 1B - 8501

Essa Ã© a turma do 
Prof
Cristiano
 na Escola Municipal ClÃ³vis BevilÃ¡qua. O grupo fora formado esse ano com 
crianÃ§as oriundas de vÃ¡rias escolas diferentes, no inÃ-cio foi difÃ-cil, mas 
agora a integraÃ§Ã£o Ã© total. Ã‰ o que nos conta a 
Coordenadora PedagÃ³gica Sheila Pereira.

Ela nos conta, que durante o 
Projeto Semana de 
AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel 
a prÃ³pria turma levantou a idÃ©ia do cafÃ© da manhÃ£ comunitÃ¡rio, isso mesmo, 
eles se organizaram e combinaram entre si o que cada um iria trazer para o 
evento. Durante a atividade vÃ¡rios alunos foram vistos servindo uns aos outros,
esse Ã© sem d
vida um aspecto extremamente positivo de observarmos, jÃ¡ que no comeÃ§o do ano 
letivo ocorreram muitos problemas em torno da socializaÃ§Ã£o da turma.

Confiram as imgens desse momento feliz na turma 8501 e acessem o 
http://emclovis.blogspot.com/

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos da equipe pelo belo trabalho de integraÃ§Ã£o do grupo!

Envie vocÃª tambÃ©m o seu evento, o seu vÃ-deo ou as suas fotos e integre o 
portal Rioeduca.

Descubra quem representa a sua CRE clicando na imagem abaixo

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ã  equipe da Escola ClÃ³vis, pelo Ã³timo trabalho desenvolvido. JÃ¡ 
tive o prazer de trabalhar nessa escola... Uma grande beijoca para a Diretora 
Leila , toda equipe e para Anna Accioly pelo trabalho que vem desenvolvendo 
representando a 4Âª cre no Rioeduca.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 27/06/2011 22:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/06/2011

 <TÃTULO>
Uma ode a Nelson Mandela

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]
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A 
Escola Municipal Prof
 M
 de Cerqueira e Silva
 estÃ¡ localizada 
no Bairro de 
Manguinhos na Comunidade Nelson Mandela.

Seu p
blico alvo sÃ£o os alunos que vÃ£o da EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 5
 ano do Ensino Fundamental.

Do nascimento do Projeto Nelson Mandela:

No decorrer dos anos, a comunidade de Manguinhos passou por vÃ¡rias 
transformaÃ§Ãµes na construÃ§Ã£o do Conjunto Nelson Mandela. E neste momento 
especial, com as obras do PAC, Ã© necessÃ¡rio um resgate histÃ³rico para a 
valorizaÃ§Ã£o deste que dÃ¡ nome Ã  comunidade.

Sendo assim, buscamos resgatar o porquÃª da escolha do nome para a comunidade e 
quando ela surgiu.
Equipe PedagÃ³gica da U.E.

O trabalho com as turmas de E.I.:

Iniciamos as atividades apresentando aos alunos a biografia de Nelson Mandela, 
contando fatos e momentos importantes de sua vida, destacando sua inf
ncia. Em seguida houve a produÃ§Ã£o de um texto coletivo a partir da histÃ³ria 
de Nelson Mandela e elaboramos um livro ilustrado 
Mandelinha
.

Realizamos tambÃ©m atividades artÃ-sticas com colagem, pintura (Bandeira da 
 Ãfrica e Continente Africano e sua relaÃ§Ã£o com o Brasil), bem como animais 
caracterÃ-sticos deste continente: leÃ£o, girafa e zebra. Desenvolvemos a 
cultura da diversidade Ã©tnica, social, ambiental, fÃ-sica e humana.
Equipe da EducaÃ§Ã£o Infantil

 O Mandela queria juntar os brancos com os negros. Ele mora lÃ¡ na Ãfrica onde 
tem bichos como o leÃ£o, a girafa e a zebra.
(Yasmim 
 4 anos EI-21)

Ele queria juntar as pessoas para nÃ£o ficar separadas, porque elas sÃ£o iguais.
Ele queria juntar brancos e negros.
(VitÃ³ria 
 5 anos EI-11)

 O Nelson Mandela mora na Ãfrica e tem que ir de aviÃ£o. Ã‰ muito longe. O Nelson
Mandela Ã© bom porque ele queria juntar as pessoas. Eu moro no Mandela que tem o
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mesmo nome do moÃ§o, o Nelson Mandela.
(Yasmin 
 5 anos EI-13)

A experiÃªncia foi enriquecedora e surpreendente uma vez que percebemos que a 
aprendizagem dos alunos tornou-se significativa, eles compreenderam e 
estabeleceram relaÃ§Ãµes de identidade (figura de Mandela e a origem da 
comunidade escolar).
Relatos das professoras 
Jacqueline Oliveira, Renata ConceiÃ§Ã£o, Juliana Baptista, Caroline Pires, 
Claudia Teixeira e Raquel Grion.

No 1
 ano com as Professoras 
Gisele Amorin e Izabel Mattos
:

A partir do interesse que foi despertado nos alunos utilizamos uma linguagem 
simples contando um pouco de sua vida e sua histÃ³ria.

Trabalhando interdisciplinarmente analisamos a grafia do seu nome (quantidade de
letras, sÃ-labas, letra inicial, etc...); na Ã¡rea da matemÃ¡tica trabalhamos 
com parte-todo (quebra-cabeÃ§a) e sua data de nascimento. Entrando no Universo 
da Literatura Infantil escolhemos o livro: 
Menina bonita do laÃ§o de fita, de Ana Maria Machado,
 para enriquecer nossas vivÃªncias e valorizar a figura do negro, o que 
favoreceu a desconstruÃ§Ã£o, desde o inÃ-cio da inf
ncia, de uma visÃ£o desta etnia como oprimidos, explorados e derrotados. Este 
livro possibilitou debates em que ficou claro que todos temos os mesmos direitos
e deveres e tambÃ©m que somos frutos de nossa descendÃªncia.

Realizamos um concurso para descobrir quem seria a menina bonita do laÃ§o de 
fita em que observamos o entusiasmo de todos.

_
O concurso foi bom! Tinha um bocado de meninas bonitas!!!
(Clarice)

E mais uma vez aproveitamos para ampliar nossos conhecimentos trabalhando 
noÃ§Ãµes de quantidade, escrita de numerais, valores maiores, menores e ainda 
desenvolvemos dotes artÃ-sticos confeccionando papel machÃª e criando bonecas 
negras. Esta atividade auxiliou no aperfeiÃ§oamento de movimentos relativos Ã  
motricidade fina.

_
Foi legal fazer a boneca. Nunca tinha feito papel machÃª!
(Giovana)
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Com objetivo de mostrar aos nossos alunos um pouco da luta, cultura e 
contribuiÃ§Ã£o dos negros e de um negro em especial, assistimos o filme 
Kiriku e a Feiticeira
 que era um pequeno negro franzino, desacreditado por todos de sua aldeia, mas 
que se mostrou forte e guerreiro salvando todos.

_
Kiriku Ã© pequeno mas Ã© valente.
(Marlon)

 Este projeto tem enriquecido nossa prÃ¡tica na medida em que, atravÃ©s do tema,
podemos plantar ao menos uma sementinha que viabilize o fim ou ao menos o 
princÃ-pio do fim dos preconceitos etnocÃªntricos q

ue vivenciamos diariamente na sociedade em que vivemos.
Professoras do 1
ano

O 2
ano com as professoras
Lidiane, Tatiana e Ana Paula.

O 
2
 Ano tinha como objetivo traÃ§ar um paralelo entre a comunidade do Conjunto 
Habitacional Nelson Mandela e o lÃ-der polÃ-tico Nelson Mandela.

Propusemos pesquisas com os pais perguntando se conheciam a pessoa que dÃ¡ nome 
a comunidade. Valorizamos a figura de Nelson Mandela com um breve resumo de sua 
vida, a fim de que os alunos e pais de espelhassem na sua trajetÃ³ria. 
Aproveitamos para trabalhar a interdisciplinaridade com o conte
do de LÃ-ngua Portuguesa, Artes e MatemÃ¡tica. As crianÃ§as participaram com 
entusiasmo e curiosidade diante das situaÃ§Ãµes propostas, os pais foram 
solÃ-citos quando foi pedido sua colaboraÃ§Ã£o na pesquisa. A culmin
ncia foi feita atravÃ©s de exposiÃ§Ã£o contendo: Cartazes com as pesquisas dos 
pais, acrÃ³sticos, produÃ§Ã£o de um texto coletivo e a construÃ§Ã£o da 
comunidade com materiais diversos.

Os 3
 e 4
 Anos com as Professoras 
Simone Duarte, Ana Carolina, Priscila Reis, Alessandra Nascimento e Marcelle 
Leoni.

O Projeto pedagÃ³gico da escola durante esse ano letivo tem como tema gerador o 
grande lÃ-der Nelson Mandela, 
A EducaÃ§Ã£o Ã© a mais poderosa arma que vocÃª pode usar para mudar o mundo 
, que propÃµe um trabalho diversificado com o objetivo de conhecer a figura e a 
histÃ³ria de Nelson Mandela, relacionando sua vida com a realidade social dos 
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alunos e da comunidade onde moram. Neste contexto, o projeto desenvolve nos 
educando, o senso crÃ-tico e um melhor entendimento das questÃµes raciais e da 
luta pelos direitos humanos e igualdade social. Sendo assim os alunos aprendem 
atravÃ©s de atividades l
dicas, utilizando materiais concretos e interagindo com toda a comunidade 
escolar. A temÃ¡tica abordada Ã© extremamente rica e passa por todas as Ã¡reas 
do conhecimento de forma interdisciplinar despertando a curiosidade dos alunos, 
que confeccionaram cartazes e trabalhos que foram expostos a fim de partilhar as
experiÃªncias de aprendizagem significativa.

 Sendo assim, foi tambÃ©m possÃ-vel estabelecer uma relaÃ§Ã£o com a Ãfrica e 
Nelson Mandela, importante lÃ-der que transmite atÃ© hoje liÃ§Ãµes de toler
ncia, humildade e solidariedade, valores tÃ£o importantes para o pleno 
desenvolvimento infantil,tÃ£o perdidos na sociedade atualmente.

Depoimento dos alunos:

Eu gostei do mapa, dos cartazes e da experiÃªncia do espelho.
(Naiara 
 1301)

Estou gostando muito do Projeto Nelson Mandela. Achei interessante conhecer o 
mapa do meu bairro e fazer a linha do tempo.
(Ray 
 1303)

Ã‰ muito legal estudar e aprender sobre Nelson Mandela. Ele lutou pela igualdade
e ficou muito tempo preso por causa disto. TambÃ©m aprendi sobre o meu bairro e 
a minha comunidade que se chama Mandela.
(JoÃ£o Victor 
 1305)

Eu acho que o Nelson Mandela colocou muitas regras, eu amei todas elas, nÃ£o 
pode haver preconceito entre negros e brancos. Antigamente negros e brancos nÃ£o
podiam conviver. Ele ficou preso durante 20 anos e ainda continuou lutando. Ã‰ 
muito legal trabalhar com a histÃ³ria de Nelson Mandela.
(Thalya 
 1401) 

No 5
 ano com as Professoras 
Cristina Messias, Vera L
cia, Marise Ferreira e Elizabeth.

O desenvolvimento do Projeto Nelson Mandela foi muito interessante. A maioria de
nossos alunos mora no Conjunto Residencial cujo nome Ã© uma homenagem a esse 
grande lÃ-der Nelson Mandela, onde tambÃ©m fica situada nossa escola. Com esse 
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projeto, descobrimos que nÃ£o conhecÃ-amos essa figura tÃ£o importante para o 
movimento antiapartheid.

Junto com os alunos lemos sua biografia, pesquisamos sua origem, conhecemos um 
 pouco sobre a Ãfrica, sua localizaÃ§Ã£o, idioma, cultura e sua influÃªncia na 

formaÃ§Ã£o do povo brasileiro. Fizemos uma linha do tempo e pontuamos suas lutas
e vitÃ³rias.

Hoje jÃ¡ comeÃ§amos a conhecer e admirar esse ganhador do PrÃªmio Nobel da Paz, 
personalidade tÃ£o importante para o mundo.

ParabÃ©ns a professora 
T
nia Borges, diretora da Escola Municipal Professora M
 de Cerqueira e Silva, bem como toda a sua equipe
, aos alunos e a toda comunidade do Nelson Mandela por realizarem essa bela 
pesquisa sobre o grande lÃ-der pacificador Nelson Mandela.

VocÃª que Ã© da 
4
CRE
 e deseja ver seu trabalho publicado nesse portal de sucessos, Ã© fÃ¡cil, basta 
enviÃ¡-lo para

anaaccioly@rioeduca.net

A 
FamÃ-lia Rioeduca
 aguarda o seu contato.
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educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

A Escola Municipal Maria de Cerqueira estÃ¡ de parabÃ©ns! Um lindo projeto numa 
Escola do AmanhÃ£. Continuem com o lindo trabalho!
Postado por 
Marcia Moreira Coordenadora  PedagÃ³gica da Lins
 em 29/06/2011 08:11

Interessante a pesquisa e o trabalho desenvolvido pela EM Maria de Cerqueira e 
pela Diretora TÃ¢nia. ParabÃ©ns a toda a Comunidade Escolar.
Postado por 
Margarete Noblat
 em 29/06/2011 16:01

ParabÃ©ns pelo projeto desenvolvido! Pelo visto, o trabalho contagiou muitas 
turmas da escola, isso Ã© importante! Sigam em frente!
Um grande abraÃ§o!
Stella - E/SUBE/4ÂªCRE/GED
Postado por 
Stella Reis
 em 29/06/2011 19:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 25/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da E M 05.15.026 Paraguai

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)
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 <COMENTÃRIOS>

Tenho carinho por essa escola...minha mÃ£e estudou lÃ¡ no inicio dos anos 50 e 
conta com saudade como era aquele tempo...desejo sucesso a todos!!
Postado por 
Pri
 em 25/06/2011 20:16

Regina, PARABÃ‰NS, mais uma vez!!! Muita linda a apresentaÃ§Ã£o do Blog da 
Escola Municipal Paraguai. Gostei demais das fotos antigas, pois mostram o 
contraste entre Ã©pocas tÃ£o distantes.
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 26/06/2011 13:20

A DireÃ§Ã£o e sua equipe, parabÃ©ns pela bela histÃ³ria contracenada com os dias
de hoje. Ao amigo Sinvaldo, obrigada, mas nada fiz a nÃ£o ser mostrar como a EM 
Paraguai valoriza sua histÃ³ria.
Regina
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/06/2011 21:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 25/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM 05.14.027 SebastiÃ£o de Lacerda

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, escolasdoamanhÃ£.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Escolas e professores, enviem para nÃ³s o endereÃ§o de seu blog ou projeto que 
esteja sendo desenvolvido, que publicaremos no Portal Rioeduca.
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escolasdoamanhÃ£
(15)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a Ione, LÃºcia e Neiva, assim como a toda equipe por esta escola tÃ£o 
dinÃ¢mica. 
Regina
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/06/2011 21:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/06/2011

 <TÃTULO>
CIEP Ministro Marcos Freire

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos, jogos, competiÃ§Ãµes.

[FOTO]
1. LocalizaÃ§Ã£o e Resumo HistÃ³rico

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

jogos
(22)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>

Foi meu primeiro Ciep quando cheguei na Prefeitura. Ficou marcado. Faltou 
comentar os outros projetos, tais como a Banda Marcial, entre outros. A Banda 
acabou ???
Postado por 
Adonias Ribeiro
 em 25/06/2011 23:27

ParabÃ©ns a todos do CIEP! Vamos contar um pouco de sua histÃ³ria em um DVD que 
estarÃ¡ pronto em breve, aguardem!
Postado por 
ClÃ¡udio
 em 26/06/2011 09:37

ClÃ¡udio, gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentÃ¡-lo pela sua 
excelente dissertaÃ§Ã£o de Mestrado, que bem mereceria uma publicaÃ§Ã£o. Quem 
sabe, por intermÃ©dio da professora Gracinha, da 10Âª CRE, nÃ£o seja possÃ-vel 
concretizar a publicaÃ§Ã£o em formato de livro? Vale a pena tentar, porque o seu
trabalho serÃ¡ de grande valia para todos os professores e pesquisadores que se 
interessam pelo tema da educaÃ§Ã£o no Rio de Janeiro e na Zona Oeste.
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 28/06/2011 22:44

Fico feliz e orgulhoso de um dia ter feito parte dessa equipe e ter podido 
cooperar ainda que de forma singela com a histÃ³ria desse ciep.... Sentirei 
muitas, mas muitas saudades mesmo... de todos direÃ§Ã£o, professores e alunos 
que se tornaram grandes amigos....
Postado por 
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ClÃ¡udio Euzebio
 em 29/06/2011 09:46

Fui aluno no ano de 90, fico muito feliz em saber que a escola e seus 
professores sempre tÃªm sucesso. ParabÃ©ns.
Gostaria de um favor de todos vocÃªs. Como posso encontra uma amiga que estudou 
comigo?
meu cel.: 7732-3923 ou 7280-7410 
obrigado
Postado por 
Marco Antonio Ferreira Tavares
 em 15/02/2012 20:34

estou super feliz, de rever minha professora do primÃ¡rio na escola onde eu 
estudei, na est. de paciencia em cosmos E.M.PEDRO MALTTA LIMA, gostaria muito 
que ela me adc no orkut, tenho boas lembranÃ§as, um enorme bjo pra senhora tia 
Carla Alves Goulart ainda te amo muito e espero que esteja feliz e com muita 
saÃºde. obs:-n esta usando Ã³culos na foto, parou de usar? ficava linda com eles
,lembra? mil bjs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
marcia maura
 em 27/03/2012 10:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 26/06/2011

 <TÃTULO>
Um convite para conhecer a Escola Municipal Otelo de Souza Reis

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]
O Blog da Escola Municipal Otelo de Souza Reis pode ser visitado acessando 
http://www.otelo-cris.blogspot.com/

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/06/2011

 <TÃTULO>
ParabÃ©ns Escola Municipal Professor DARCY ARAÃšJO DE MIRANDA

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 11/06/2011

 <TÃTULO>
Jornada Virtual ABED e EAD

<TAGS>
Tags: 
capacitaÃ§Ã£o.
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[FOTO]

De 10 atÃ© 21 de junho =
 in
meras atividades para educadores em vÃ¡rias plataformas, tudo gratuito e com 
direito a certificado pela ABED.

ProgramaÃ§Ã£o:

http://www.abed.org.br/jovaed2011/programacao.asp

InscriÃ§Ã£o:

http://www.abed.org.br/jovaed2011/participantes.asp

APRESENTAÃ‡ÃƒO 

Tema: 
O Aprendiz de EAD no Brasil 
 Quem Ã©, do que Precisa?

 A EAD continua a crescer no Brasil em todos os setores educacionais. O n
mero de alunos aumenta embora saibamos relativamente pouco sobre eles. Tanto a 
literatura cientÃ-fica brasileira, vista atravÃ©s de teses universitÃ¡rias e 
periÃ³dicos de cunho acadÃªmico, bem como o prÃ³prio CensoEAD.Br RelatÃ³rio 
AnalÃ-tico da Aprendizagem a Dist
ncia no Brasil (da prÃ³pria ABED), revelam uma surpreendente falta de 
informaÃ§Ã£o descritivo do alunado de EAD, particularmente suas caracterÃ-sticas
cognitivas, demogrÃ¡ficas e comportamentais. Talvez esse fato seja uma 
demonstraÃ§Ã£o de que ainda estamos presos a uma parte do paradigma educacional 
antigo, no qual o professor/instituiÃ§Ã£o determina o quÃª serÃ¡ estudado e como
serÃ¡ estudado, enquanto no novo paradigma o aluno tem ampla oportunidade de 
escolha o quÃª e como. Se lembramos que os 
estilos de aprendizagem
 de seres humanos sÃ£o variados e complexos, e que as novas tecnologias permitem
a aprendizagem 
sob medida
 para cada aprendiz, entÃ£o como podemos oferecer uma educaÃ§Ã£o moderna sem 
conhecer, em profundidade, os nossos alunos? 
Analytics
 (analÃ-tica) Ã© uma nova abordagem para entender dados e informaÃ§Ã£o, 
permitindo uma compreensÃ£o mais profunda, mais sofisticada e mais transferÃ-vel
a outras aplicaÃ§Ãµes, e, consequentemente, servindo cada vez melhor os alunos, 
objeto principal da EAD . A ABED encoraja toda a comunidade nacional de EAD, 
tanto instituiÃ§Ãµes quanto profissionais, a compartilhar com os participantes 
dessa Jornada Virtual seus mÃ©todos e resultados de pesquisa na tentativa de 
conhecer ao mÃ¡ximo
 seus alunos, suas necessidades, hÃ¡bitos de estudo, formas de comunicaÃ§Ã£o e 
outros aspectos imprescindÃ-veis para o planejamento de programas de EAD, apoio 
aos alunos e aperfeiÃ§oamento continuado do nosso ensino, seja formal ou 
informal.
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Como sempre, trabalhos sobre os mais variados assuntos da EAD podem ser 
apresentados nos conclaves da ABED. Nesta Jornada Virtual, trabalhos 
cientÃ-ficos, relatos de experiÃªncias significativas e propostas de 
mesas-redondas (multi-institucionais ou nÃ£o) elaborados em torno deste tema 
terÃ£o prioridade na programaÃ§Ã£o.

Fredric M. Litto

     pela ComissÃ£o Organizadora

     Jornada Virtual ABED de EAD

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
TerÃ§a-feira, 14/06/2011

 <TÃTULO>
ESTUDANTES DO 9Âº ANO DA E.M. PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO EM 
VISITA AO MUSEU CASA DO PONTAL (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, visitas, artesmusicais, artescÃªnicas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]
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artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Marcelo! Bom dia! Ã“timo sÃ¡bado para vocÃª! Estive visitando a pÃ¡gina e 
gostei demais da postagem com o registro da visita dos alunos da E.M Presidente 
Castelo Branco ao MUSEU DO PONTAL. Realmente Ã© um dos mais completos museus de 
arte popular de todo o Brasil. Vejo pelas belas fotos a alegria dos alunos, que 
tiveram uma aula de histÃ³ria, educaÃ§Ã£o patrimonial, folclore,geografia, artes
e linguagens diversas em uma experiÃªncia que certamente ficarÃ¡ na memÃ³ria de 
cada um deles.
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 11/06/2011 08:58

Obrigado pelo apoio, Sinvaldo!
De fato, conversando com a coordenadora e com alguns alunos, percebi que o dia 
foi extremamente proveitoso e marcante para todos!
AbraÃ§o!
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 11/06/2011 15:19

Tenho muito orgulho de dirigir esta U.E., neste momento. ParabÃ©ns!!
Postado por 
DÃ©bora
 em 13/06/2011 10:28

Ã‰, realmente o meu maior orgulho Ã© ter estudado nesta escola! Essa esquipe de 
professoras faz a diferenÃ§a naquela escola. E nÃ£o posso esquecer da diretora 
maravilhosa DÃ©bora, que administra muito bem a escola! ParabÃ©ns, Castelo!
Postado por 
Thamiris Farinelle
 em 19/06/2011 00:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Domingo, 26/06/2011

 <TÃTULO>
Blog da Escola Municipal Felipe CamarÃ£o, 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>
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Minha primeira escola! Estudei com a "Tia Regina" em 1984 e 1985. Boas 
lembranÃ§as!
Postado por 
Lucelia
 em 26/06/2011 12:07

Estudei nesse colegio de 73 a  77 co a diretora Glaucia gostaria de contatos com
pessoas daquele epoca, felicidades.
Postado por 
marcos vasconcelos da cruz
 em 20/02/2012 23:20

Estudei nessa querida escola de 1978 a 1981. Hoje sou Professor de BiÃ³logo e 
agradeÃ§o a esta unidade municipal educacional pelo fato. Infelizmente eu sÃ³ me
lembro da minha Professora de 1Âª sÃ©rie a LÃ-gia.
Postado por 
Emerson Leonardo Serra dos Santos
 em 13/03/2012 13:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 26/06/2011

 <TÃTULO>
A HistÃ³ria passou por aqui! Blog da Escola Municipal Ponte dos Jesuitas, 10Âª 
CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Excelente trabalho! Lindos alunos e professores. Genial a aula ao ar livre 
diante do objeto de estudo. Valeu mesmo! Ã‰ por iniciativas como esta q 
orgulho-me tanto de fazer parte da 10 cre.
Postado por 
Vanessa Laranjeiras
 em 26/06/2011 11:31

Queria descobrir o endereÃ§o da professora Arminda que foi minha professora em 
1968 na escola Ponte dos Jesuitas
Postado por 
Raimundo marcal de Medeiros
 em 23/08/2011 11:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 14/06/2011

 <TÃTULO>
ACELERANDO NO INGLÃŠS

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, capacitaÃ§Ã£o.
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 No dia 3 de junho foi promovido no auditÃ³rio da 7
 CRE o primeiro encontro de professores de lÃ-ngua inglesa em turmas do projeto 
AceleraÃ§Ã£o 2 e 3. Houve duas sessÃµes, das 13 Ã s 15h e das 15 Ã s 17h, de 
modo a atender as possibilidades de um maior n
mero de docentes. Na reuniÃ£o, promovida pelas professoras MÃ¡rcia Gouvea e 
Gizele Rabello, foram tratados o currÃ-culo a ser seguido, o perfil dos alunos e
as opÃ§Ãµes de atividades em sala.

[FOTO]

MÃ¡rcia Gouvea e Gizele Rabello

 A oportunidade de trocar experiÃªncias, ideias e informaÃ§Ãµes marcou o evento.
A partir de exemplos pessoais e sugestÃµes foi possÃ-vel conhecer atividades que
deram certo em sala de aula e obter idÃ©ias sobre a organizaÃ§Ã£o do espaÃ§o, o 
uso do mural e as etapas das aulas, bem como adquirir recursos enriquecedores 
como vÃ-deos, jogos e m
sicas, os quais foram disponibilizados em CD para todos os presentes. Um 
diferencial no encontro foi que as informaÃ§Ãµes e sugestÃµes de atividades nÃ£o
foram simplesmente dadas, mas vieram acompanhadas de dicas de como serem 
trabalhadas.

[FOTO]

DemonstraÃ§Ã£o de atividades

 Uma apostila com modelos de aulas e atividades e indicaÃ§Ãµes de sites com 
atividades, jogos e vÃ-deos tambÃ©m foi fornecida durante a reuniÃ£o. O 
material, elaborado pela professora Gizele Rabello, tambÃ©m traz informaÃ§Ãµes 
dos projetos da SME que incluem o ensino da lÃ-ngua inglesa, da equipe envolvida
nos mesmos e de como manter contato. Os professores interessados em 
esclarecimentos sobre o currÃ-culo, as aulas, as atividades ou quaisquer 
assuntos relacionados podem enviar um e-mail para linguainglesa@rioeduca.net.

[FOTO]

Professoras na 1
 sessÃ£o
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capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

Apertem os cintos, porque a viagem pra Zog serÃ¡ na velocidade da luz!!!
Postado por 
Giselle Portela
 em 14/06/2011 17:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
Convite Para o LanÃ§amento do DVD Alma Suburbana

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais.
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 <COMENTÃRIOS>

Excelente programaÃ§Ã£o e grande oportunidade para enriquecer nosso universo 
cultural. 
Ã‰ um orgulho saber que o filme Ã© produÃ§Ã£o de um professor da nossa Rede, 
parabÃ©ns!
Postado por 
Ana Paula Silva Accioly
 em 13/06/2011 22:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 11/06/2011

 <TÃTULO>
EducopÃ©dia no Jornal Nacional

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, rioeduca.

 [VÃDEO]

 Para assistir ao vÃ-deo na Ã-ntegra, clique aqui =

Página 199



RIOEDUCA 1
 [VÃDEO]

[FOTO]

educopÃ©dia
(86)

rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Amigos, que maravilha!!! Fiquei emocionada com esses slides. ParabÃ©ns Lilian, 
querida, pois sempre dÃ¡ um toque de perfeccionismo.
Infelizmente nÃ£o vi a reportangem do JN, mas estou muito feliz em ter feito 
parte deste projeto revolucionÃ¡rio, que tomou proporÃ§Ãµes alarmantes. Tenho 
certeza que a educaÃ§Ã£o municipal, apÃ³s essas mudanÃ§as de visÃ£o e postura, 
nÃ£o serÃ¡ mais a mesma.
Sinto-me dignificada por participar desta revoluÃ§Ã£o, que chamou atenÃ§Ã£o atÃ©
da minha neta. Levou as aulas da EducopÃ©dia para uma escola de outra rede de 
ensino. Para mim foi muito gratificante.
Congratulemo-nos, pois somos uma Rede de EducaÃ§Ã£o especial. 
Com carinho Regina Bizarro _ Educopedista para sempre! Rioeducadora para toda 
vida!
Postado por 
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Regina Bizarro
 em 10/06/2011 20:49

ParabÃ©ns pelo excelente trabalho apresentado aqui, aos educopedistas o meu 
grande EDUCOABRAÃ‡O!!
Ãˆ um verdadeiro orgulho fazer parte dessa famÃ-lia!
Postado por 
ANA PAULA SILVA ACCIOLY
 em 11/06/2011 09:28

NÃ£o podia deixar de registrar aqui minha imensa admiraÃ§Ã£o, respeito e orgulho
por ver de perto o pode TRANSFORMADOR que tomou conta da EducaÃ§Ã£o Municipal do
RJ. Ã‰ um momento Ã-mpar, de reconhecimento por um trabalho verdadeiramente de 
excelÃªmcia, feito com dedicaÃ§Ã£o, responsabilidade e muito amor. As vezes me 
pergunto: onde estavam esses professores? por onde andavam tantos talentos? e a 
resposta me remete a Claudia Costin, que deve ter se perguntado a mesma coisa ao
assumir a Secretaria de EducaÃ§Ã£o do RJ ! Mais o melhor disso tudo Ã© que ela 
achou cada um de vocÃªs, pessoas do bem, que acreditam que o futuro Ã© agora... 
PARABÃ‰NS...a cada um que comeÃ§ou essa linda trajetoria e escreveu uma pÃ¡gina 
na histÃ³ria da EducaÃ§Ã£o Brasileira e agradeÃ§o tds os dias por ter tido o 
prazer de conhece-los....Carinhosamente
Claudinha (Cakau)
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 12/06/2011 11:25

ParabÃ©ns! Muito bom.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 15/06/2011 20:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 26/06/2011

 <TÃTULO>
Creche Municipal Santa Terezinha, turbilhÃ£o de excelentes projetos

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, creches.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

3 
 LucÃ©lia Rohr de Souza nas Redes Sociais

[FOTO]

4 
Livro Aqui, Livro AcolÃ¡, Livro prÃ¡ todo lugar!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Amei a reportagem, estou emocionada.
Adoro as reportagens do Sinvaldo e ver ele descrevendo nosso trabalho Ã© 
encantador.
Tenho certeza que toda a equipe vai vibrar com a reportagem!
Obrigada Rio Educa pela oportunidade.
Postado por 
Lucelia
 em 26/06/2011 11:55

TENHO MUITO ORGULHO DE FAZER PARTE  DESSA EQUIPE, DESSE TRABALHO...DESSA 
HISTORIA, obrigado Sinvaldo pela belissÃ-ma reportagem, pela emoÃ§ao com que vc 
falou do nosso trabalho, mesmo tendo participado de tudo, nao deu para conter as
lagrimas...bjus em seu coraÃ§ao
Postado por 
PATRICIA
 em 26/06/2011 14:47

Adorei a reportagem Ã© muito bom saber que ainda existe educaÃ§Ã£o de qualidade 
e profissionais comprometidos
Postado por 
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flavia
 em 26/06/2011 18:04

Adorei ver nesta reportagem o trrabalho realizado na crehe Santa Terezinha,que 
jÃ¡ acompanho hÃ¡ tanto tempo,por ser amiga pessoal da diretora e colega de 
trabalho, pois sou adjunta da Creche Estrela do Alagado, e trocamos muito,Ã© um 
orgulho ver o trabalho descrito com tanto carinho.ParabÃ©ns!
Postado por 
Jussara
 em 27/06/2011 15:32

Agora eu tenho certeza que foi Deus quem me fez escolher essa creche para 
trabalhar. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Cinthia
 em 27/06/2011 19:43

AMEIIIIIIIIIIIIIIIIIII.TENHO MUITO ORGULHO DE FAZER PARTE DESSA EQUIPE.
 QUEM TRABALHA POR AMOR FAZ SEMPRE O MELHOR!!!!
 E AMOR TEM DE SOBRA NA SANTA TEREZINHA!!
Postado por 
AMANDA
 em 28/06/2011 14:35

Fico muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho que Ã© realizado com 
muito suor, mas com amor e muita dedicaÃ§Ã£o tambÃ©m. A LucÃ©lia ama o que faz e
se entrega de corpo e alma no desenvolvimento deste maravilhoso trabalho e 
merece ser parabenizada. Mas peÃ§o licenÃ§a a todos e sem falsa modÃ©stia 
gostaria de parabenizar, principalmente, minhas colegas de trabalho, auxiliares 
de creche e recreadoras que sempre abraÃ§am os projetos, auxiliam nas suas 
construÃ§Ãµes e os realizam juntamente com a direÃ§Ã£o e a articulaÃ§Ã£o 
pedagÃ³gica. E gostaria encarecidamente que NOSSA EQUIPE (professores formados 
e/ou leigos) e todos os professores nÃ£o sÃ³ fossem reconhecidos, mas 
respeitados pela majestosa profissÃ£o que Ã© a docÃªncia. Sinto muito orgulho de
fazer parte da equipe Santa Terezinha e de ser professora!!!!
Postado por 
Ã‰drita
 em 28/06/2011 20:37

Fico muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho que Ã© realizado com 
muito suor, mas com amor e muita dedicaÃ§Ã£o tambÃ©m. A LucÃ©lia ama o que faz e
se entrega de corpo e alma no desenvolvimento deste maravilhoso trabalho e 
merece ser parabenizada. Mas peÃ§o licenÃ§a a todos e sem falsa modÃ©stia 
gostaria de parabenizar, principalmente, minhas colegas de trabalho, auxiliares 
de creche e recreadoras que sempre abraÃ§am os projetos, auxiliam nas suas 
construÃ§Ãµes e os realizam juntamente com a direÃ§Ã£o e a articulaÃ§Ã£o 
pedagÃ³gica. E gostaria encarecidamente que NOSSA EQUIPE (professores formados 
e/ou leigos) e todos os professores nÃ£o sÃ³ fossem reconhecidos, mas 
respeitados pela majestosa profissÃ£o que Ã© a docÃªncia. Sinto muito orgulho de
fazer parte da equipe Santa Terezinha e de ser professora!!!!
Postado por 
Ã‰drita
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Endosso o cometÃ¡rio da Edrita e como sempre digo, somos uma equipe e nada Ã© 
realizado sozinho, sÃ³ conseguimos realizar tudo, pois como a Ãˆdrita disse 
nossa equipe Ã© fantÃ¡stica e abraÃ§a de coraÃ§Ã£o todas as propostas. Por isso 
somos uma equipe vencedora, nos pautamos no respeito, uniÃ£o e quando falamos de
trabalho com crianÃ§a nÃ£o podemos deixar de falar em amor.
Postado por 
Lucelia
 em 29/06/2011 14:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 11/06/2011

 <TÃTULO>
Uso de redes sociais com Ã©tica e responsabilidade

<TAGS>
Tags: 
enquete.

Em nossa 
ltima enquete, solicitamos a seguinte opiniÃ£o: 
qual a principal virtude que as pessoas precisam ter no uso das redes sociais 
como Orkut, MSN, Twitter, Facebook, etc?

Confiram o resultado:

[FOTO]

Foram ao todo 959 votos que se dividiram em duas opÃ§Ãµes principais: 
responsabilidade e Ã©tica.

Se considerarmos que nossos alunos utilizam plenamente as redes sociais, vemos 
que ainda hÃ¡ muito a esse respeito a lhes ser ensinado.
Ã‰ indiscutÃ-vel que o papel da famÃ-lia nessa conscientizaÃ§Ã£o Ã© essencial; 
no entanto, como diz um provÃ©rbio africano 
Ã‰ necessÃ¡ria toda uma tribo para se educar uma crianÃ§a
.

Por isso, acredito que essa orientaÃ§Ã£o tambÃ©m caiba a nÃ³s educadores, 
principalmente por conta do uso de tablets em sala de aula. A utilizaÃ§Ã£o 
destes deve ir alÃ©m do conte
do a ser transmitido. Pode ser uma grande oportunidade de investir na formaÃ§Ã£o
Ã©tica dessa futura geraÃ§Ã£o.
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 <COMENTÃRIOS>

Senti-me lisonjeada por ter sido a produtora desta enquete com um nÃºmero enorme
de votantes. 
ReforÃ§a minha ideia que RESPONSABILIDADE e Ã‰TICA sÃ£o fatores fundamentais nas
redes sociais.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 10/06/2011 20:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 02/07/2011

 <TÃTULO>
Geometria Ã© assunto para a profÂª Sonia

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]
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Objetivo Geral:
Objetivos EspecÃ-ficos:

Procedimentos:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Recursos:

     O material utilizado foi: quadro negro, 
giz, computador, vÃ-deo, forminhas de doce nas cores da Bandeira Brasileira , 
compasso, rÃ©gua, tesoura, cola, xerox das planificaÃ§Ãµes e cartolina.
AvaliaÃ§Ã£o:

     O envolvimento da turma foi intenso, 
pois as atividades chamaram a atenÃ§Ã£o, tiveram aspecto l
dico 
 o de manusear o material e mexer com materiais de arte, alÃ©m de dar sentido e 
prazer ao trabalho do professor, como mediador e incentivador da aprendizagem. 
Isso acontece em razÃ£o das propostas pedagÃ³gicas que apresentam significado e 
carÃ¡ter desafiador.

     Cofiram esse e outros assuntos em 
http://emclotildeguimaraes.blogspot.com/

[FOTO]
FaÃ§a comentÃ¡rios, deixe suas sugestÃµes, participe e navegue pela 
maior Rede de EducaÃ§Ã£o P
blica!
Esse espaÃ§o Ã© dedicado a vocÃª. Compartilhe suas experiÃªncias! 

     Nos envie seu trabalho, 
clique aqui
!
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 <COMENTÃRIOS>

Oi, SÃ´nia, parabÃ©ns!VocÃª continua inovando sempre.Bjks!MÃ¡rcia Roberto
Postado por 
MÃ¡rcia Roberto
 em 02/07/2011 10:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/06/2011

 <TÃTULO>
Dia do Desafio no CE Engenho de Dentro e GEC BolÃ-var â€“ 3 Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, gec, clubeescolar, diadodesafio, eventos, atividades.

No dia 25 de maio, houve, o jÃ¡ tradicional, Dia do Desafio que tem por objetivo
promover a Campanha contra o Sedentarismo incentivando as pessoas 
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a se movimentarem fazendo exercÃ-cios fÃ-sicos ou praticando esportes.

[FOTO]

[FOTO]

No Clube Escolar do Engenho de Dentro, o desafio foi levado para os jogos de 
VÃ´lei e Basquete e contou com o apoio dos Professores Eduardo e Bruno.

O pessoal se animou e teve atÃ© medalha para os participantes que se destacaram.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

JÃ¡ na unidade do GinÃ¡sio Experimental Carioca BolÃ-var, a atividade contou com
o apoio do SESC. As atividades foram realizadas ao lado do EngenhÃ£o que Ã© 
vizinho da escola. As imagens cedidas sÃ£o da turma 1701 colocando o esqueleto 
para se mexer e se divertindo bastante.

 [VÃDEO]

ParabÃ©ns ao Clube Escolar Engenho de Dentro e ao GinÃ¡sio Experimental Carioca 
BolÃ-var pela participaÃ§Ã£o no Dia do Desafio!
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

gec
(66)

atividades
(4)

clubeescolar
(3)

diadodesafio
(1)

 <COMENTÃRIOS>

adorei ver o GEC BOLIVAR nesse projeto, afinal meus alunos na Orquestra De Vozes
Meninos do Rio. bjs a todos da escola com muitas saudades
Postado por 
MONICA
 em 13/06/2011 19:44

No clube escolar todo dia Ã© Dia do Desafio. Mas foi muito bom esse destaque 
porque os alunos ficaram entusiasmados e comentaram com os colegas e 
responsÃ¡veis ajudando a divulgar o evento.
Postado por 
Maria Alcina Lago
 em 14/06/2011 16:36

ParabÃ©ns aos alunos do GEC BolÃ-var e a professora Rosana Sales pela 
dedicaÃ§Ã£o e produÃ§Ã£o do vÃ-deo!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 30/06/2011 20:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/06/2011
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 <TÃTULO>

Um passeio no Museu Aeroespacial. Quem conta Ã© a Creche Municipal Buriti 
Congonhas

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Quer conhecer os projetos da CM Buriti Congonhas?
EntÃ£o acesse: 
http://cmburiticongonhas.blogspot.com/
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5Âªcre
(268)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 25/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o Blog do GinÃ¡sio Experimental Carioca Mario Paulo de Brito

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, gec.

[FOTO]

Fazem limites com Vista Alegre os bairros de IrajÃ¡ e Vila da Penha.

[FOTO]

Uma Escola movida pela utopia do sonho em aÃ§Ã£o. Onde realizamos o projeto de 
transformar vidas, apoiar escolhas, criar laÃ§os afetivos, promover a busca do 
conhecimento e sobretudo transmitir valores que propiciem um futuro empreendedor
e mais humano
.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a professora e amiga Silvia, assim como toda sua equipe, que com 
carinho trata esse espaÃ§o tÃ£o importante para a educaÃ§Ã£o no Rio de Janeiro.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/06/2011 21:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
O RIO DE JANEIRO E SEUS CHAPÃ‰US e EDUCAÃ‡ÃƒO E VALORES: EVENTOS REALIZADOS NA 

 E.M. LUÃS DA CÃ‚MARA CASCUDO (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, artescÃªnicas, saÃºde, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

eventos
(210)

8Âªcre
(193)

saÃºde
(45)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 29/06/2011

 <TÃTULO>
Creche Municipal Ayrton Senna, exemplo de dedicaÃ§Ã£o e de organizaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, creches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Eu sou fÃ£ do trabalho dessa creche e sei que o que estÃ¡ no papel realmente 
acontece, Isaura e equipe sÃ£o super competentes, fazem um trabalho lindo e 
muito dedicado.
A Creche Ã© muito linda e tudo Ã© extremamente organizado.
Postado por 
Lucelia
 em 29/06/2011 13:06

Eu tambÃ©m sou fÃ£ dessa creche! NÃ£o sÃ³ pq a diretora Ã© minha mÃ£e (rs)... 
Mas pq sei q Ã© tudo de extrema oganizaÃ§Ã£o e qualidade. (A diretora desta 
creche Ã© a minha maior inspiraÃ§Ã£o pra tentar ser uma profissional de 
qualidade! Orgulho da minha vida...)
Postado por 
Bruna
 em 29/06/2011 20:55

TambÃ©m sou muito fÃ£ dessa creche, em especial da diretora Isaura, que Ã© minha
mÃ£e linda... Sempre muito comprometida em fazer um lindo trabalho, visando o 
que hÃ¡ de melhor para o desenvolvimento integral das crianÃ§as. Sou professora 
e tenho essa diretora como minha maior inspiraÃ§Ã£o, Ã© um exemplo!!! Repetindo 
as palavras da minha mana... Mami Ã© o orgulho da minha vida!!
Postado por 
Elaine Batista Rodrigues
 em 08/07/2011 16:03
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Ã‰ muito bom quando o trabalho feito com tanto empenho e carinho ganha 
visibilidade e reconhecimento. Ã‰ mais uma forma de multiplicar a excelÃªncia da
educaÃ§Ã£o atravÃ©s do bom exemplo. ParabÃ©ns!
Postado por 
Patricia Araujo
 em 04/08/2011 21:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/06/2011

 <TÃTULO>
ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO â€“ BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

Projeto Jovens Leitores

Nossa escola jÃ¡ estÃ¡ se adiantando, pensando na avaliaÃ§Ã£o do Projeto Jovens 
Leitores, para o 2
 bimestre.

Os alunos tÃªm realizado atividades em que escolhem um personagem, de um livro 
jÃ¡ lido, e descrevem suas caracterÃ-sticas mais marcantes.

A 
EMEAC
 caminha na busca de uma verdadeira Escola de Leitores!!!!

[FOTO]

6
 Ano - T.1601 e 1602

[FOTO]

Aluna: LetÃ-cia Barcelos

Personagem: Alice 

Livro: Alice no PaÃ-s das Maravilhas
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[FOTO]

Aluno: Vitor Hugo 

Personagem: Daniel 

Livro: O Enigma das Amazonas

A estagiÃ¡ria de LÃ-ngua Portuguesa, BÃ¡rbara, produziu, com os alunos das 
turmas 1704 e 1705, uma Oficina de Poesias...

A inspiraÃ§Ã£o rolou e nossos poetas criaram belas obras...

[FOTO]

Mural de poesias produzidas durante a Oficina.

[FOTO]

Aluna: ThaÃ-sa - Poesia: Te amo

Conte
do retirado do blog da 
Escola Municipal Embaixador Araujo Castro
, para acessar o blog basta clicar na imagem abaixo.

[FOTO]

Entre, acompanhe o trabalho e deixe seu comentÃ¡rio nas postagens feitas.

Votos de sucesso a equipe da escola e vamos acompanhar seu trabalho, grande 
abraÃ§o!
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/06/2011

 <TÃTULO>
 PAULO CESAR, O â€œPROFESSORâ€ DE ARTES DA TURMA 1101 â€“ BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

Essa histÃ³ria comeÃ§ou com uma boa ideia do aluno 
Paulo Cesar
. Ele trouxe para a escola uma atividade que fez em casa e mostrou para a turma.
Era um trabalho de recorte com as mÃ£os e colagem na folha branca. Todos acharam
lindo e quiseram aprender como se faz. A 
prof
 CÃ¡ssia
 pediu ao Paulo que ensinasse para todos e o resultado foi muita criatividade e 
beleza. O 
professor
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 Paulo Cesar ensinou direitinho e todos se divertiram muito nessa oficina 
diferente! Vejam o resultado!

[FOTO]

O 
professor
 mostrando como se faz o recorte com as mÃ£os.

[FOTO]

Auxiliando os grupos.

[FOTO]

A turma estava muito animada!

Vejam a concentraÃ§Ã£o dos alunos preparando suas obras de arte

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Aqui, alguns dos trabalhos prontos

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

VocÃªs nÃ£o acham que o 
professor
 Paulo Cesar tem futuro?
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ParabÃ©ns, turminha!

Equipe Professor GonÃ§alves.

SEJAM BEM VINDOS!

Este Ã© um espaÃ§o para dividir conhecimentos!

Vejam as postagens e faÃ§am comentÃ¡rios, pois suas opiniÃµes sÃ£o muito 
importantes para nÃ³s! Tornem-se seguidores do blog, ficaremos muito felizes! 
Divulguem! Queremos mostrar todas as coisas maravilhosas que nossa escola faz!

Este conte
do foi retirado do 
Blog da E. M. Professor GonÃ§alves
, que foi recentemente apresentado aqui no Rioeduca. Estamos acompanhando o 
trabalho das escolas da nossa CRE e estaremos divulgando neste espaÃ§o suas 
novidades.
Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte do 
BLOG 
onde a 
REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE
.
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/06/2011

 <TÃTULO>
CIENTISTAS DA PORTUGAL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

O espaÃ§o digital 
CIENTISTAS DA PORTUGAL
 destina-se Ã  divulgaÃ§Ã£o dos trabalhos e experimentos realizados pelos alunos
da 
turma 1502 
e pela Professora MARTA, da Escola Municipal Portugal, da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o. A turma participa do projeto CiÃªncia 
Hoje das CrianÃ§as.

[FOTO]

Navegar neste ambiente, revela uma infinidade de aventuras, que inundam os olhos
e a alma do leitor. O blog trata de temas interessantes e que colaboram para o 
desenvolvimento da CiÃªncia aliada a criatividade.

[FOTO]

Navegue com os Cientistas de Portugal, afinal nÃ£o existe b
ssola melhor que a curiosidade e nÃ£o hÃ¡ mapa que supere o desejo de aprender.

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/06/2011

 <TÃTULO>
A HISTÃ“RIA DA E M PROFESSORA LAURA-SYLVIA MENDES PEREIRA - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

A Escola Municipal Professora Laura-Sylvia Mendes Pereira
, da 1
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 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, situa-se no bairro do Caju, Zona 
PortuÃ¡ria da Cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Inicialmente a escola se chamava Comandante Armando Pinna e estava localizada na
Quinta do Caju, em instalaÃ§Ãµes cedidas pela PortobrÃ¡s.

Ao objetivar atender a uma demanda maior de alunos, necessitou de um espaÃ§o 
maior, sendo transferida para um antigo campo de futebol junto Ã  praÃ§a 
principal do bairro.

A construÃ§Ã£o da escola foi uma conquista da comunidade junto a extinta 
PortobrÃ¡s, que financiou a obra integralmente. Atendendo a uma solicitaÃ§Ã£o do
presidente da PortobrÃ¡s, o nome da escola passou a ser E.M. PROF.
 LAURA-SYLVIA MENDES PEREIRA.

A mudanÃ§a do nome se deu em homenagem a Professora Laura-Sylvia Mendes Pereira,
que dedicou sua vida ao MagistÃ©rio P
blico, sendo pioneira do movimento Escola-Comunidade. Esta histÃ³ria Ã© contada 
e recontada por nossos alunos e seus familiares.

[FOTO]

Diretora Rita

Atualmente a Escola Ã© composta pela equipe administrativo-pedagÃ³gica: Rita de 
CÃ¡ssia, Viviane e Simone Maria. Estamos com 13 turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil e 
2 turmas de 1
 ano.

Toda nossa equipe estÃ¡ empenhada na promoÃ§Ã£o de um trabalho de qualidade, que
proporcione o pleno desenvolvimento de nossos alunos. Ã‰ uma equipe comprometida
que tenta superar as dificuldades diÃ¡rias cooperando entre si, estabelecendo 
parceria com os responsÃ¡veis e com apoio da DireÃ§Ã£o que se faz presente e Ã© 
solÃ-cita sempre que necessÃ¡rio.

Texto: Escola Municipal Laura-Sylvia Mendes Pereira

Fonte:
http://emlaurasylvia.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/06/2011

 <TÃTULO>
 ATIVIDADES COM PROFESSOR MAURO -GEC RIVADÃVIA CORRÃŠA -1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
gec, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.

 [VÃDEO]

ASSISTA O FILME PRODUZIDO PELO 
  GINÃSIO EXPERIMENTAL CARIOCA RIVADÃVIA CORRÃŠA 

 SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFESSOR DE EDUCAÃ‡ÃƒO FÃSICA 
MAURO CAVALIERE .

Fonte:
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http://gecrivacorrea.blogspot.com/

ruteferreira@rioeduca.net 
(Representante Rioeduca.net da 1
 CRE)

AQUI
.

gec
(66)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011
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 <TÃTULO>

DIA DA SAÃšDE BUCAL

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, saÃºde.

Foi realizado, no dia 25 de maio o dia da sa
de bucal, em parceria com o UPA Cidade de Deus.

     O coordenador do setor de odontologia, 
Dr FÃ bio e toda a sua equipe, passaram o dia orientando os alunos quanto a 
escovaÃ§Ã£o correta, aplicaÃ§Ã£o de fl
or, teatro de fantoches, vÃ-deos e palestras. Alguns alunos foram contemplados 
com pequenos tratamentos dentÃ¡rios e todos ganharam kits com escova, pasta e 
fio dental.

[FOTO]

Dr FÃ¡bio, coordenador do setor de odontologia da UPA Cidade de Deus

[FOTO]

Aluna recebendo tratamento dentÃ¡rio no dia da sa
de bucal.

Texto retirado do blog do
CIEP JoÃ£o Batista dos Santos. Clique 
AQUI
 e conheÃ§a o trabalho da escola!
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7Âªcre
(192)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 28/06/2011

 <TÃTULO>
A Cadeia do DNA e o Projeto Permanecer no PEJA, duas propostas diversificadas da
EM 05.14.007 Albert Sabin.

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Quer conhecer mais a fundo esses projetos, entÃ£o acesse: 
http://emsabin2011.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/06/2011

 <TÃTULO>
Tecnologias da InformaÃ§Ã£o Aplicadas Ã  EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
capacitaÃ§Ã£o.

[FOTO]

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 21/06/2011

 <TÃTULO>
FECEM 6ÂªCRE (e Novos Blogs)!

<TAGS>
Tags: 
artesmusicais, concursos, competiÃ§Ãµes, 6Âªcre, blogsdeescolas.

Recebi da colega de Artes Visuais, profa. Luciana Lima, fotos do 
FECEM 2011 / 6a.CRE-RJ,
 no qual ela e o prof. Jabim Nunes, tambÃ©m de Artes Visuais, e outros colegas 
do 
N
cleo de Arte Grande Otelo/6a.CRE
 participaram da montagem e decoraÃ§Ã£o do palco etc. 

[FOTO]

Profa. Luciana, Prof. Jabim 
e profa. MÃ´nica (que dirige o N
cleo de Arte da 6a.CRE)

[FOTO]

[FOTO]

Detalhes da decoraÃ§Ã£o

[FOTO]

Prof. Eduardo e prof. Jabim montando o cenÃ¡rio

[FOTO]

[FOTO]

Profa. Denise (GED / 6a.CRE)

[FOTO]

[FOTO]

O 
primeiro lugar 
ficou para 
E.M. Andrea Fontes Peixoto
, da qual tive, recentemente, o prazer de conhecer o blog (clique aqui:
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http://emandreafontespeixoto.blogspot.com/2011/06/1-lugar-no-fecem-2011.html
).

[FOTO]

1
 Lugar no FECEM 2011

Ã‰... vencemos! Para alguns foi marmelada, pois desconhecem o trabalho que foi 
feito em tÃ£o pouco tempo e em situaÃ§Ãµes adversas. Somente quem estÃ¡ prÃ³ximo
a nÃ³s, sabe que em meio as dificuldades do dia-Ã -dia escolar nÃ£o foi fÃ¡cil 
remar contra a marÃ©.
Mas, Ã© fato!!! Somos bi-campeÃµes! Vencemos com a m
sica 
Amor Passageiro
!!! Venceu o talento de nossos alunos, venceram a dedicaÃ§Ã£o e empenho que 
tivemos nos ensaios sem lugar e equipamentos adequados. A garra e determinaÃ§Ã£o
que hÃ¡ em nossos coraÃ§Ãµes, estes nÃ£o sÃ£o passageiros. Afinal, somos... 
Guerreiros da Escola!!!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

LETRA/M
SICA: Luana Silva (1901)

INTÃ‰RPRETE: Larissa da Silva (1901)

GUITARRA: Gabriel EmÃ-dio (1901)

VIOLÃƒO ELÃ‰TRICO: Rafael Alves (1901)

BATERIA: Gabriel GuimarÃ£es (1801)

BAIXO: Pof
 Yuri Nascimento

TECLADOS: Prof
 KÃ¡tia Rodrigues

Página 233



RIOEDUCA 1
[FOTO]

Quero aproveitar a oportunidade e apresentar ainda mais um novo blog da 6a.CRE, 
o da 
E.M. Paraiba
 (clique aqui:
http://escolaparaibario.blogspot.com/2011/06/fecom.html
), que tambÃ©m postou sobre sua participaÃ§Ã£o no 
FECEM 2011/6a.CRE
! 
A escola ficou com o 
2o. lugar
!

[FOTO]

Com a m
sica: 
A Escola Ã© sua e minha
, os alunos Fabio - T: 1601 (acompanhando no violÃ£o), Tamires e Daiana - T: 
1501 (Vocais), juntamente com o professor Eder, de m
sica, garantiram o segundo lugar para a nossa escola, no 
FECEM da 6
 CRE
.

Com muito empenho, Tamires fez a letra e a m
sica, tendo ajuda do professor Eder, para fazer o arranjo final, apresentado por
Fabio, ao violÃ£o.

ParabÃ©ns aos alunos
por mais essa conquista para nossa escola!

[FOTO]

NOTA:

(*) Vale ainda conferir, aqui, no 
Rioeduca, a RevoluÃ§Ã£o Acontece
, a postagem do vÃ-deo da participaÃ§Ã£o da 
E.M. Rose Klabin
 no FECEM / 6a.CRE no blog 

 R.K. NOTÃCIAS
 (clique aqui: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1012
).
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

artesmusicais
(37)

competiÃ§Ãµes
(16)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 03/07/2011

 <TÃTULO>
A EducotrajetÃ³ria da Professora Gabriela Silva

<TAGS>
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Tags: 
educopedia, educaÃ§Ã£o, blogsderioeducadores.

 O Rioeduca.net tem o imenso prazer de compartilhar com todos vocÃªs essa
delÃ-cia de experiÃªncia, tÃ£o produtiva, quanto positiva. Acompanhem o 
surpeendente relato abaixo e depois visitem a pÃ¡gina 
http://profgabrielasilva.blogspot.com/ para conferir as 
educomaravilhas
 dessa professora apaixonada pela EducaÃ§Ã£o.
Sou professora da rede municipal desde 1999.

 Sempre gostei de trabalhar de forma diversificada, usando vÃ-deos, m
sicas e jogos. AliÃ¡s, como vÃ¡rios professores dessa rede.

 Com a criaÃ§Ã£o do Orkut, surgiu mais um meio de interaÃ§Ã£o com meus 
alunos. Sendo amigos deles nessa rede social, pude conhecer um pouquinho mais de
cada um. Com relaÃ§Ãµes mais estreitas, colhi bons frutos em sala de aula. 
Consegui trocar ideias com aquele aluno mais distante ou adverso a tudo e atÃ© 
ajudar um deles no processo de alfabetizaÃ§Ã£o, dando sentido ao propÃ³sito da 
escrita. Nesse ano, um jornal chegou a publicar uma matÃ©ria sobre esse tipo de 
aÃ§Ã£o no Orkut.Em 2010, ouvi comentÃ¡rios sobre um projeto inovador da 
Prefeitura. Decidi me inscrever, pois o objetivo era construir aulas digitais. 
Enviei meu currÃ-culo, fui selecionada e participei de um processo de 
capacitaÃ§Ã£o intensa na Escola Nave.

     Essa capacitaÃ§Ã£o foi maravilhosa, onde
tivemos orientaÃ§Ãµes especÃ-ficas sobre teorias diversas, como construir uma 
aula com fio condutor, criar atividades com habilidades e competÃªncias que 
norteariam o processo de construÃ§Ã£o das aulas.

     Foi um desafio instigante e cansativo. 
NÃ£o havia procedimento similar que pudesse funcionar como ponto de partida. 
EstÃ¡vamos inovando e participar disso, deixava-me mais aplicada, mais ansiosa e
mais feliz! A satisfaÃ§Ã£o era total.

     Iniciamos a construÃ§Ã£o das aulas. Cada
professor integrava uma famÃ-lia, composta por produtores, validadores e 
revisores. DesenvolvÃ-amos plano de aula, apresentaÃ§Ã£o de slides, sÃ-ntese do 
tema com exercÃ-cios especÃ-ficos.Ã‰ indispensÃ¡vel dizer que, a riqueza de 
material e ideias trocadas, foi Ã-mpar! AlÃ©m de famÃ-lias que surgiam, 
criÃ¡vamos atÃ© um vocabulÃ¡rio prÃ³prio.

     O procedimento de construÃ§Ã£o de aulas 
era muito difÃ-cil e a medida que caminhÃ¡vamos, muitas alteraÃ§Ãµes ocorriam. 
Uma das dificuldades era achar objetos de aprendizagem para as aulas.
Com isso, comeÃ§Ã¡vamos a nÃ³s mesmos a produzi-los. Isso tambÃ©m me fazia muito
bem, pois estÃ¡vamos criando , inovando mais ainda.
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     Cada aula que produzia passava por uma 
avaliaÃ§Ã£o muito rÃ-gida de um validador. A aula voltava para o produtor 
quantas vezes fossem necessÃ¡rias a fim de garantir a qualidade da mesma.

     Com certeza, o aprendizado obtido, a 
partir das experiÃªncias, foi e estÃ¡ sendo muito produtivo.

     ApÃ³s um certo tempo, passei a revisar 
as aulas que meus colegas faziam. Outra experiÃªncia incrÃ-vel. AlÃ©m de 
desenvolver um olhar criterioso, tinha contato com as produÃ§Ãµes de outros 
professores;
era fantÃ¡stico. Eu tambÃ©m postava essas aulas na plataforma do projeto. Um 
procedimento cauteloso, onde visava incluir imagens nos slides das aulas, 
inserir o texto de forma atrativa, links, harmonizar as informaÃ§Ãµes...mas me 
conquistou. Hoje jÃ¡ consigo fazer com muita facilidade.

     Estando muitas aulas postadas, resolvi 
usar com meus alunos. Passei a frequentar o laboratÃ³rio de informÃ¡tica e 
procurava observar bem as reaÃ§Ãµes deles a cada atividade, suas conquistas, 
suas dificuldades, principalmente avaliava aquilo que era absorvido ou nÃ£o. 
Isso me ajudou muito no processo de revisÃ£o de aulas, vindo aperfeiÃ§oar cada 
vez mais.

     O projeto fez um ano e hoje sou 
Coordenadora das aulas do Ensino Fundamental, 1
 segmento, nas disciplinas de ciÃªncias, histÃ³ria e geografia. Uma experiÃªncia
nova! Novas vivÃªncias!

     Tenho contato com professores dessas 
disciplinas, orientando na construÃ§Ã£o das aulas, auxiliando em suas d
vidas e validando. Mais um desafio! Mais um caminho sendo trilhado!

     Como professora da rede municipal, 
sinto-me privilegiada em participar deste projeto, contribuir com ele!Sei que 
aprendi muito. Um marco foi estabelecido em mim e isso nunca serÃ¡ apagado.

     Hoje continuo usando as mÃ-dias em sala 
de aula, integradas ao meu planejamento, com o apoio das aulas digitais.

     Enfim, posso fazer duas afirmativas:
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     NÃ£o sei o que eu seria hoje em dia, se 
nÃ£o fosse professora dessa rede.

     Meus colegas professores sÃ£o muito 
capazes, muito criativos! Tenho muito orgulho de integrar essa famÃ-lia! 
Sou Educopedista com orgulho!
Professora Gabriela Silva -
Orientadora TecnolÃ³gica-SEE/RJ -
Docente II - SME/RJ 

     Nas redes sociais vocÃª encontra e segue
a professora nos segiuntes endereÃ§os:

educaÃ§Ã£o
(73)

blogsderioeducadores
(64)

educopedia
(16)

 <COMENTÃRIOS>
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OlÃ¡ querida! Que alegria, mais uma vez ler seu relato de experiÃªncias. Vale a 
pena ter amigas como vocÃª, uma pessoa batalhadora, excelente educadora, mÃ£e 
exemplar e de uma sensibilidade incrÃ-vel. 
Regina
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/07/2011 10:13

Sou fÃ£ incondicional, alÃ©m de amigo e admirador, da Gabi. Obrigado por todo o 
carinho!
Postado por 
Rafael Parente
 em 03/07/2011 17:52

Meus queridos...o que dizer de vocÃªs? 
Regina que faz tudo com muita propriedade e dedicaÃ§Ã£o...
Rafael, tambÃ©m tenho muita admiraÃ§Ã£o pelo seu trabalho, pela sua pessoa.  
Sim, considero-te amigo! A EducopÃ©dia me trouxe amigos sinceros, fora o carinho
que tenho por todos!
A Ana Accioly estÃ¡ fazendo um trabalho maravilhoso! ParabÃ©ns querida!
Educobeijos em todos!
Postado por 
Gabriela
 em 04/07/2011 13:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
LanÃ§amento do projeto Embaixadores da EducopÃ©dia na 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, eventos, educopedia, embaixadores.

 [VÃDEO]

A equipe da EducopÃ©dia, representada pelas professoras Beatriz Alqueres e 
Juliana, professores e alunos monitores reuniram-se para o lanÃ§amento do 
projeto Embaixadores da EducopÃ©dia.

[FOTO]

O encontro ocorreu no auditÃ³rio da 3
 CRE. O grupo debateu o uso das tecnologias na escola e esclareceu d
vidas sobre o acesso Ã  plataforma. TambÃ©m foi apresentada a proposta da 
EducopÃ©dia como ferramenta de aprendizagem ao alcance da rede municipal.
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[FOTO]

Finalmente os alunos foram convidados a participarem dos Embaixadores da 
EducopÃ©dia, para, com a orientaÃ§Ã£o de seus professores, desenvolverem aÃ§Ãµes
de divulgaÃ§Ã£o da plataforma junto aos colegas em suas escolas.

[FOTO]

A reuniÃ£o foi muito proveitosa e os alunos aceitaram a idÃ©ia com entusiasmo 
como podemos ver nos momentos registrados nas imagens no inÃ-cio desta postagem.

Aproveito a oportunidade para divulgar que a 3
 CRE acaba de chegar ao twitter. Sigam mais este canal de comunicaÃ§Ã£o! 
ParabÃ©ns aos novos Embaixadores da EducopÃ©dia!

[FOTO]

Imagens gentilmente cedidas por Luciene Vales - 3
 CRE

3Âªcre
(223)
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eventos
(210)

educopedia
(16)

embaixadores
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Muito interessante e proveitoso. Necessitaria acontecer em todas as CRES.
AbraÃ§os
Postado por 
ReginaBizarro
 em 16/06/2011 10:58

Que momento lindo de ser ver..!!! 
O ser humano ainda Ã© muito resistente ao novo, o medo nas dificuldades que 
poderÃ¡ encontrar no caminho os afastam das possibilidades que o encontro entre 
o desconhecido e o conhecimento podem lhes proporcionar.
Tenho certeza absoluta que a EducopÃ©dia ainda serÃ¡ efetivamente utilizada por 
todos os professores da nossa Rede.
O caminho Ã© esse, ficar frente a frente com todos e mostrar que por tras da 
mÃ¡quina existem pessoas de carne e osso determinadas a escrever uma nova 
histÃ³ria na EducaÃ§Ã£o Carioca. Acredito, confio e uso a EducopÃ©dia como 
ferramenta de trabalho e os resultados sÃ£o maravilhosos....
ParabÃ©ns a equipe..
Claudia
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 16/06/2011 14:19

OlÃ¡, Regina! JÃ¡ estÃ¡ ocorrendo em outras CREs tambÃ©m. JÃ¡ jÃ¡ chega na sua! 
AbraÃ§os.
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 16/06/2011 15:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/06/2011

 <TÃTULO>
Mais um blog novinho na 2Âª CRE. E.M. Dom Aquino Correa

<TAGS>
Tags: 
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2Âªcre, blogsdeescolas.

Hoje gostaria de apresentar mai um blog das escolas da nossa 2
 CRE. A E.M. Dom Aquino Correa iniciou suas postagens no dia 22 de maio.A escola
Ã© situada na Rua Barata Ribeiro no coraÃ§Ã£o do bairro de Copacabana, Rio de 
Janeiro.

[FOTO]

Vejam na prÃ³xima imagem como ficou o registro da reuniÃ£o de responsÃ¡veis

[FOTO]

[FOTO]

Esta Ã© a prof Adriana Dornellas da T:1102 idealizadora do blog. Esperamos ver 
em breve postagens sobre os trabalhos de seus professores e alunos.Visitem e 
sigam o blog da E.M Dom Aquino Correa em
http://emdomaquinocorrea.blogspot.com/

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Muito obrigada pela referÃªncia de nosso blog aqui neste tÃ£o importante site! 
Estamos com notÃ-cias quentinhas em nosso blog!!! Esperamos ver todos vocÃªs por
lÃ¡!! Muito sucesso e luz sempre!!! =)))
Postado por 
Professora Adriana Dornellas
 em 09/08/2011 23:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/06/2011

 <TÃTULO>
Revisitando o blog da E.M. BÃ¡rbara Ottoni

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

     Estive revisitando os blogs as escolas 
da 2
 CRE e mais uma vez trago alguns destaques do blog da E.M. BÃ¡rbara Ottoni.

     BRINCAR DE LER Ã‰ LER!

     Ao fazer brincadeiras e simulaÃ§Ãµes de 
leitura as crianÃ§as estÃ£o colocando em prÃ¡tica os hÃ¡bitos necessÃ¡rios Ã  
leitura, o que tambÃ©m jÃ¡ se constitui numa leitura de mundo. O contato com o 
livro e com as prÃ¡ticas de leitura estÃ£o presentes no EDI BÃ¡rbara Ottoni 
desde a turminha de maternal. As crianÃ§as do maternal (turma 30/2011) pegam 
livros e contam histÃ³rias para seus bonecos gigantes, fieis e atentos 
companheiros para ouvir muitas e muitas histÃ³rias...

[FOTO]
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[FOTO]

     Mais uma vez a E.M. BÃ¡rbara Ottoni 
estÃ¡ de parabÃ©ns pelo registro significativo das atividades dos seus alunos.

     Querem ver mais? Visitem
http://embarbaraottoni.blogspot.com/

     Fatima Costa

     Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 20/06/2011

 <TÃTULO>
CM Raio de Sol continua brilhando!

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, creches.

Vamos ver mais um pouco do trabalho com os pequenos da CM Raio de Sol, desta vez
com a parceria do Bairro Educador.

Os Pequenos ambientalistas.

Os alunos da Creche Municipal Raio de Sol com a parceria do Bairro Educador e a 
CEDAE proporcionaram mais uma importante fase para o aprendizado e a 
conservaÃ§Ã£o do planeta, com a construÃ§Ã£o de um terrÃ¡rio.

[FOTO]

TerrÃ¡rio Ã© uma miniatura de um ambiente, construÃ-do dentro de um vidro 
fechado, com areia, pedras, terra e plantas de pequeno porte, um pequeno 
ecossistema.

O terrÃ¡rio funciona como um modelo do 
PLANETA TERRA
. Nele encontramos todos os fatores ambientais que permitem a vida: luz e calor 
do sol, terra, oxigÃªnio, gÃ¡s carbÃ´nico, Ã¡gua, etc. AtravÃ©s dele podemos 
observar o processo de equilÃ-brio entre os seres vivos e o meio ambiente.

 Dentro de um terrÃ¡rio exposto Ã  luz, ocorrer a FOTOSSÃNTESE, com produÃ§Ã£o de
oxigÃªnio, a Ã¡gua evapora e quando a umidade chega ao nÃ-vel de saturaÃ§Ã£o ela
precipita sobre as plantas, ou seja, atravÃ©s de um terrÃ¡rio podemos evidenciar
o ciclo da Ã¡gua e do oxigÃªnio indispensÃ¡veis a manutenÃ§Ã£o da vida, como 
numa simplificaÃ§Ã£o do funcionamento da atmosfera terrestre.

[FOTO]

Material necessÃ¡rio:

1 vidro de boca larga ou um recipiente de plÃ¡stico

     1 xÃ-cara de pedrinhas para aquÃ¡rio
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     1 xÃ-cara de carvÃ£o vegetal

     3 a 4 xÃ-caras de terra adubada 
organicamente

     2 ou 3 mudas de plantas diferentes.

     PÃ¡ e rastelo

     PlÃ¡stico grosso maior que o tamanho da 
boca do vidro

     ElÃ¡stico ou fita larga transparente

     1 xÃ-cara de Ã¡gua filtrada

Monte as camadas:

     Essas trÃªs camadas representam de 
maneira simplificada as condiÃ§Ãµes ideais do solo. A de terra serve para nutrir
o vegetal e as de pedregulho e de carvÃ£o tÃªm a funÃ§Ã£o de drenar a Ã¡gua. 
Abra buracos na 
ltima camada e plante as mudas.

Regue e tampe:

     Molhe cuidadosamente a terra, cubra o 
vidro com o plÃ¡stico e vede bem com o elÃ¡stico ou a fita larga transparente. O
terrÃ¡rio tem de receber luz, porÃ©m nÃ£o deve ficar exposto diretamente ao sol.

Acompanhe o fenÃ´meno:

     Uma vez lacrado, instala-se o ciclo: a 
Ã¡gua penetra na planta pela raiz e Ã© liberada por meio das folhas pela 
evaporaÃ§Ã£o. Esse ambiente nÃ£o dÃ¡ conta de absorver o vapor que fica nas 
paredes e no teto do vidro. Quando a umidade chega ao ponto de saturaÃ§Ã£o, 
ocorre uma espÃ©cie de chuva que devolve a Ã¡gua ao solo. Ã‰ uma Ã³tima opÃ§Ã£o 
para trabalhar o ciclo da Ã¡gua no planeta Terra.
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EntÃ£o, gostaram? Tem muito mais em
http://cmraiodesol.blogspot.com/

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
SÃ¡bado, 02/07/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog do CIEP Manoel MaurÃ-cio de Albuquerque_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

[FOTO]

[FOTO]
O espaÃ§o Ã© grande e a vontade de acertar dos seus professores ainda maior. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Enfim, foi muito bom conhecer a vida do CIEP Manoel MaurÃ-cio de Albuquerque.

ParabÃ©ns a comunidade CIEP Manoel MaurÃ-cio de Albuquerque!

E agora, ficou curioso (a)? Quer conhecÃª-lo de pertinho? 

EntÃ£o, acesse ao blog 
http://ciepmanoelmauriciodealbuquerque.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Achei muito interessante o blog e deu vontade de saber mais sobre o CIEP.
Postado por 
nomeComentario
 em 03/08/2011 19:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM 05.14.023 Gaspar Vianna

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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ConheÃ§a a E.M. 05.14.23 GASPAR VIANNA atravÃ©s do blog, acessando 
http://www.emgasparvianna.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/06/2011

 <TÃTULO>
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U.E.xpondo / 6Âª.CRE e Dia do AbraÃ§o em nossas escolas

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, 6Âªcre, blogsdeescolas, blogsdeeducadores, eventos.

[FOTO]

U.E.xpondo 2011 6a.CRE
foi uma proposta da 6a.CRE para que as escolas aproveitassem a comemoraÃ§Ã£o do 
Dia do AbraÃ§o
(*) e abrissem suas portas, seus braÃ§os para a comunidade.

O que vem a ser a U.E.xpondo? 

Unidade Escolar expondo os trabalhos realizados no bimestre, os Ã¡lbuns de fotos
que muitas vezes a comunidade nÃ£o tem tempo de apreciar, os belos trabalhos de 
anos anteriores guardados como lembranÃ§a, etc. Pensamos em, sendo possÃ-vel 
para a escola, estar expondo estes trabalhos do lado de fora: pendurados nos 
muros, em araras, em tendas, etc., com a ajuda do CEC (responsÃ¡vel / aluno) e 
GrÃªmio, coordenados pelo professor da sala de leitura ou outro elemento da 
equipe. Esta seria uma maneira de toda comunidade estar apreciando os trabalhos 
realizados jÃ¡ que sabemos que, muitas vezes, eles nÃ£o entram na escola para 
ver as exposiÃ§Ãµes, que dÃ£o tanto prazer e tanto trabalho para serem 
realizadas. Caso nÃ£o seja possÃ-vel realizar fora da escola, com os alunos no 
contra turno e autorizados pelos responsÃ¡veis, realizem dentro da escola, mas 
com muita propaganda no portÃ£o. Ã‰ o trabalho de vocÃªs que serÃ¡ exposto para 
a comunidade. ApresentaÃ§Ãµes, brincadeiras, sorteios, faÃ§am como preferir.

Neste dia estarÃ¡ acontecendo o 
1
 Dia de Escola
 Em todas as Unidades Escolares terÃ¡ um elemento da CRE para auxiliÃ¡-lo, 
ouvi-lo, conhecer sua escola/creche, sua comunidade escolar, suas ang
stias e alegrias, os trabalhos das crianÃ§as, enfim, ser o seu parceiro neste 
dia.

Para fecharmos nosso dia com chave de ouro, realizaremos o 
DIA DO ABRAÃ‡O
, que na verdade se comemora no dia 22 de maio, domingo, mas aproveitaremos a 
oportunidade para trabalharmos amizade, afeto, carinho e companheirismo com toda
comunidade escolar (
continua, clique aqui...
).
KÃ¡tia Barboza da Silva Peres
,
Gerente de EducaÃ§Ã£o 
GED/6
 CRE-RJ
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 (texto enviado Ã s 
Unidades Escolares 
da 6a.CRE
e reeproduzido no blog 
Fazendo Acontecer
 da 
E.M. General OsÃ³rio 
e no
 blog 
C.M. Zuzu Angel
).**

[FOTO]

JÃ¡ apresentei aqui, no blog 
Rioeduca: A RevoluÃ§Ã£o Acontece
, o evento 
U.E.expondo 2011 6a.CRE / Dia do abraÃ§o 
em algumas de nossas escolas:
C.M. Zilka Salaberry
;
E.M. General OsÃ³rio
;
E.M. PiauÃ-
(cliquem nas imagens a seguir para visitar as postagens).

 E.M. PIAUÃ

[FOTO]

C.M. ZILKA SALABERRY

[FOTO]

E.M. GENERAL OSÃ“RIO

[FOTO]

VEJAM AGORA COMO FOI O EVENTO EM OUTRAS DE NOSSAS ESCOLAS...

Ciep Zumbi dos Palmares

(fonte: e-mail profa. Elizabeth Valente)

[FOTO]

Conceitos de civismo/ solidariedade/ uniÃ£o/ esperanÃ§a. NÃ³s fazemos o AmanhÃ£!
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[FOTO]

ExposiÃ§Ã£o de trabalhos: leitura,escrita,arte, contaÃ§Ã£o e muito mais...

[FOTO]

Parcerias no nosso cotidiano escolar: N
cleo de Artes, Vila OlÃ-mpica, ResponsÃ¡veis e outros

E.M. Mario Piragibe

(fonte: blog Artes e Linguagens E.M. Mario Piragibe)
**

 [VÃDEO]

[FOTO]

AbraÃ§os
: alunos do projeto 
FÃ³rmula da VitÃ³ria / Se Liga
 da profa. Ana Paula

[FOTO]

Alunos da profa. Ana Paula abraÃ§ando seus colegas da E.M. Mario Piragibe

(acima e abaixo, murais de Artes: 
profa.Imaculada)

[FOTO]

Muito mais sobre o evento no vÃ-deo acima e no 
blog da escola!

E.M. Rose Klabim

 (fonte: blog R.K. NOTÃCIAS 
e texto enviado por e-mail - monitor: Arthur Britto)
**

[FOTO]

Momentos felizes, sÃ£o para ser guardados na memÃ³ria!

Página 253



RIOEDUCA 1
No dia 25 de maio abraÃ§amos nossa escola com muito amor e carinho. Foi um dia 
inesquecÃ-vel e que ficarÃ¡ para sempre em nossa memÃ³ria.

Nosso Rose Festival (UEXPONDO da 6
 CRE) foi delicioso! Houve muita m
sica e a escola inteira vibrou com a gente. Ã‰ por isso que falamos que estamos 
em plena metamorfose, porque mudamos e, ultimamente, tÃªm dado certo, muito 
certo.

Aguarde o Dia Diferente em outubro, a versÃ£o ROSE BETA 5 jÃ¡ estarÃ¡ a todo 
vapor.

PS.: Por enquanto estamos testando a versÃ£o ROSE BETA 4.

Monitores MultimÃ-dia da Escola Municipal 06.22.022 Rose Klabin

CIEP AdÃ£o Pereira Nunes

(fonte: BlogAdÃ£o - blog do CIEP)
**

[FOTO]

[FOTO]

E.M. Comandante Arnaldo Varela

(fonte: e-mail enviado pela profa. Luciana Lima)

[FOTO]

Luciana, profa. de Artes da Arnaldo e da Oficina Arte e Tecnologia do N
cleo de Arte da 6a.CRE!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Para celebrar, a 
E.M. Comandante Arnaldo Varela
 realizou vÃ¡rias atividades:

 Teatro

 DanÃ§a

 Pratica esportiva - JudÃ´

 EsposiÃ§Ã£o da Oficina de Arte

 ExposiÃ§Ã£o de fotos e projetos realizados

Fotos: Professora Diana e Luciana Lima

Mais InformaÃ§Ãµes 
sobre o evento na postagem da profa. Luciana no blog do N
cleo de Arte Grande Otelo/6a.CRE
**

E.M. Abraham Lincon

(fonte: e-mail da escola)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E.M. Claudio Ganns

(fonte: e-mail da escola)

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

POR QUE ABRAÃ‡AR?

Porque sÃ£o in
meras as vantagens de um ABRAÃ‡O:

-produz calor, sempre aquece o coraÃ§Ã£o;

     -tem efeitos duradouros;

     -preenche espaÃ§os vazios em nossas 
vidas;

     -torna os dias mais felizes,

torna viÃ¡veis os dias impossÃ-veis;

     -faz agente se sentir bem,

abre passagem para os sentimentos;

     -constrÃ³i a auto-estima, alivia a 
tensÃ£o;

     -afirma a nossa natureza fÃ-sica;

     -contribui fundamentalmente para a sa
de,

tanto fÃ-sica quanto emocional.

     ALÃ‰M DISSO:

     -nÃ£o requer equipamento nem 
ambientaÃ§Ã£o

(qualquer lugar Ã© lugar de um

     abraÃ§o), Ã© sÃ³ abrir os braÃ§os e o 
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coraÃ§Ã£o;

     -Ã© ecologicamente benÃ©fico,

nÃ£o tumultua o meio ambiente;

     -Ã© democrÃ¡tico, todos podem abraÃ§ar;

     -Ã© universal, em qualquer lÃ-ngua Ã© 
sempre compreendido.

     O abraÃ§o Ã© em suma,

um mÃ©todo simples de oferecer apoio, cura e

     crescimento.

     Ã‰ a forma perfeita de mostrar o que as 
palavras nÃ£o conseguem dizer.

     A primeira qualificaÃ§Ã£o para abraÃ§ar 
Ã© o querer, todos tem uma capacidade

     natural para compartilhar abraÃ§os 
maravilhosos.

     A condiÃ§Ã£o fundamental para o abraÃ§o 
sincero Ã© respeitar o outro como

     pessoa, nÃ£o lhe atribuir culpas, nÃ£o 
julgar. Ã‰ viver realmente o amor

     incondicional!

(DesconheÃ§o autor)
 - texto enviado pela escola

CIEP General Augusto CÃ©sar Sandino

(fonte: e-mail da escola)
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossa Unidade Escolar fica no bairro Parque Anchieta e tais fotos mostram o 
projeto de Literatura Infantil 
Muita histÃ³ria para contar
 deste ano letivo, desenvolvido com as turmas de Maternal 1, Maternal 2, 
EducaÃ§Ã£o Infantil e 1
 Ano. JÃ¡ realizamos atividades variadas com as histÃ³rias 
Os trÃªs porquinhos
 e 
SÃ-tio do Picapau Amarelo
. Os alunos ficam muito empolgados em contar as histÃ³rias para os coleguinhas e
para a sua famÃ-lia.
Ana Paula Trindade Oliveira (coordenadora pedagÃ³gica do CIEP General Augusto 
Cesar Sandino).

CIEP Poeta Fernando Pessoa

(fonte: e-mail da escola)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Entre diversas atividades, o 
CIEP Poeta Fernando Pessoa
 apresentou: 
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a 
Feira LiterÃ¡ria
, a exposiÃ§Ã£o 
Valorizando a Beleza
 etc. (profa.
Priscila Frisone).

E.M. Andrea Fontes Peixoto

(fonte: blog da escola)
**

[FOTO]

[FOTO]

PARABÃ‰NS A TODAS AS ESCOLAS DA 6a. CRE!

FOI COM 
ALEGRIA QUE MAIS UMA VEZ RECEBI OS 
E-MAILS COM O TRABALHO DE NOSSAS ESCOLAS!
AGUARDO O CONTATO DAS QUE AINDA NÃƒO PUDERAM ENVIAR...

ESTE ESPAÃ‡O Ã‰ NOSSO, VAMOS TORNAR P
BLICO O TRABALHO QUE COM TANTO CARINHO, EMPENHO E DEDICAÃ‡ÃƒO NÃ“S, PROFESSORES,
ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÃ‡ÃƒO, REALIZAMOS!

ABRAÃ‡OS 
A TODOS!

NOTAS: 

* O
Dia do AbraÃ§o
 se comemora 22 de maio, 
mas, como este ano caiu num domingo, foi comemorado em nossas escolas numa 
quarta-feira, 
25 de maio de 2011.

** Cliquem nos nomes dos blogs para acessÃ¡-los.

*** Agradecimentos Ã  GED 6a.CRE-RJ (em especial, Ã s professoras Katia Barboza 
Peres e Denise Tome) pela parceria na divulgaÃ§Ã£o das propostas de nossas 
escolas!

tweet
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

artesvisuais
(68)

blogsdeeducadores
(9)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!!! Muito bacana ver trabalhos tÃ£o bonitos e de quebra ainda consegui 
rever alguns amigos! bjs
Postado por 
JOICE RODRIGUES
 em 25/06/2011 10:36

Obrigada pelo "abraÃ§o virtual", Imaculada!
Suas postagens nos inspiram a continuar nessa jornada.

Assim tambÃ©m conhecemos o tabalho das escolas.
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Super ABRAÃ‡O!!!
Postado por 
nomeComentario
 em 25/06/2011 11:29

Quanta beleza e trabalho coletivo...entendendo a s escolas como espaÃ§o de 
aprendizagem e sobretudo de afeto! ParabÃ©ns e obrigada a todos que "abraÃ§aram"
nosso projeto Dia de Escola com o tema Dia do AbraÃ§o. REJANE FARIA
Postado por 
rejane faria
 em 27/06/2011 07:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 19/06/2011

 <TÃTULO>
Novos Canais de ComunicaÃ§Ã£o da SME no Twitter

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, twitter.

1a CRE: 

[FOTO]
3a CRE:

[FOTO]
4a CRE:

[FOTO]
8a CRE:

[FOTO]
10a. CRE

[FOTO]
CGG_SME: Coordenadoria de GestÃ£o Escolar e GovernanÃ§a

[FOTO]
CADSME: Coordenadoria de AdministraÃ§Ã£o
 - ResponsÃ¡vel pelas compras de material e prestaÃ§Ã£o de serviÃ§o Ã s unidades
escolares

[FOTO]

CRHSME - Coordenadoria de Recursos Humanos 
SME
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[FOTO]
InfraestruturaSME

[FOTO]
MultiRio

[FOTO]

SME/Planejamento

[FOTO]

rioeducainforma
(21)

twitter
(16)

 <COMENTÃRIOS>

A InformÃ¡tica da 5Âª CRE, atravÃ©s de seu gerente Prof Luiz Pedro Covas, 
tambÃ©m estÃ¡ no twitter, com: @Informatica5CRE
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Postado por 
ReginaBizarro
 em 16/06/2012 14:36

  Ana tereza Ã© melhor proÂªf de MULTÃ- ÃDIA QUE TEN.
Postado por 
PAULA FONTENELLE NUNES NEMY
 em 06/07/2012 15:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 19/06/2011

 <TÃTULO>
Descobrindo o Login de Alunos no E-mail Rioeduca.net

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma.

[FOTO]

rioeducainforma
(21)
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 <COMENTÃRIOS>

Muito boa essa publicaÃ§Ã£o. JÃ¡ copiei e coloquei no nosso blog para que os 
alunos possam fazer o login de suas contas. Valeu!!!!
Postado por 
HERIZETE STANECK
 em 17/06/2011 19:55

Excelente postagem para que alunos (e professores?) possam se logar mais 
facilmente, jÃ¡ que alguns estÃ£o sentindo dificuldade.
Obrigada Rioeduca!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 18/06/2011 06:46

Boa tarde !! Qual seria a senha do e-mail? NÃ£o nos foi passada ainda.
Postado por 
Anna Lima
 em 19/06/2011 12:41

Ainda estou com dÃºvida sobre o cÃ³digo que precisa ser digitado para ter o 
Email.
Eu aluna,onde posso achar esse cÃ³digo?
Postado por 
LetÃ-cia Cirino
 em 28/06/2011 22:27

Boa tarde!amei o blog,so que tentei fazero login
e nÃ£o conseguir pede senha e Ã± foi me ,passado, nenhum  senha,obrigado!
Postado por 
simone
 em 06/02/2012 14:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/06/2011

 <TÃTULO>
Professores da 10Âª CRE participam de SeminÃ¡rio sobre EducaÃ§Ã£o e 
Sustentabilidade

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, capacitaÃ§Ã£o, eventos.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

eventos
(210)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
TerÃ§a-feira, 21/06/2011

 <TÃTULO>
VINHETA PARA O PROJETO CINE CLUBE (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, artesvisuais, protagonismojuvenil.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

8Âªcre
(193)

protagonismojuvenil
(73)

artesvisuais
(68)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ³s da E. M. Rosa da Fonseca ficamos emocionados com a grande capacidade que os
nossos alunos tÃªm. Temos que dar vazÃ£o e oportunidade para eles se 
expressarem. Continuaremos nos esforÃ§ando para isso.
Postado por 

 [VÃDEO]
Prof. Rafael Procopio
 em 21/06/2011 12:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/07/2011

 <TÃTULO>
A Escola Municipal Bertha Lutz jÃ¡ tem o seu blog

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos da equipe e tambÃ©m aos alunos que fazem essa Escola ser 
MARAVILHOSA!! Fico duplamente feliz com vocÃªs da Bertha Lutz, pois meu pai jÃ¡ 
trabalhou nessa Unidade e sei o quanto ela era querida para ele. Um grande 
abraÃ§o para todos!!
Postado por 
Ana Paula Silva Accioly
 em 01/07/2011 10:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/06/2011

 <TÃTULO>
Basquete na E.M. Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, jogos, competiÃ§Ãµes.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

jogos
(22)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/07/2011

 <TÃTULO>
Aula prÃ¡tica de arqueologia com alunos do 7Âº ano da Escola Municipal Gandhi

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, meioambiente.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 270



RIOEDUCA 1

10Âªcre
(292)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

Sinvaldo, nÃ£o hÃ¡ palavras para comentar seu  apoio e amizade! Muito obrigado 
pela parceria do dia-a-dia, sempre apoiando e divulgando a 10Âª CRE!
Postado por 
Prof. Antonio Carlos B. Suzano
 em 16/08/2011 11:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/07/2011

 <TÃTULO>
PCHAE NA SALA DE AULA  -1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

O 
Professor AndrÃ© Nogueira Mendes
 da
 Escola Municipal JoÃ£o de Camargo
, da 1
 CRE,
realizou com os alunos da turma 1502 o experimento 
CombustÃ£o Espont
nea
.
A EXPERIÃŠNCIA AQUI RELATADA FOI FEITA SOB A SUPERVISÃƒO DE UM ADULTO. CRIANÃ‡AS
E JOVENS JAMAIS DEVEM FAZER EXPERIÃŠNCIAS COM USO DE FOGO E/OU REAGENTES 

 QUÃMICOS SEM O ACOMPANHAMENTO DE UM ADULTO PREPARADO!

A ideia surgiu a partir da curiosidade dos alunos em saber se era possÃ-vel que 
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algo pegasse
fogo espont
neamente. Assim, no dia seguinte, com os materiais necessÃ¡rios, realizaram a
experiÃªncia:

Veja abaixo cada
cada passo da experiÃªncia e a reaÃ§Ã£o dos alunos:

[FOTO]

Materiais utilizados no experimento:

Dois pedaÃ§os de algodÃ£o, uma colher de permanganato de potÃ¡ssio, trÃªs

     gotas de glicerina e um pequeno azulejo

[FOTO]

Coloca-se o azulejo no centro da mesa e, em cima dele, um pedaÃ§o de algodÃ£o 
bem fofinho.

     Em seguida, deposita-se uma colher de 
permanganato de potÃ¡ssio no centro do algodÃ£o.

     Feito isso, deve-se pingar trÃªs gotas 
de glicerina em cima do permanganato.

[FOTO]

[FOTO]

Rapidamente, Ã© preciso cubrir tudo com outro pedaÃ§o de algodÃ£o bem fofinho.

     EntÃ£o, todos devem permanecer 
afastastados e aguardar o resultado final.

[FOTO]

Em alguns segundos, o algodÃ£o comeÃ§a a pegar fogo.

Isto Ã© possÃ-vel pois

quando juntamos o permaganato de potÃ¡ssio e a glicerina, ocorre uma reaÃ§Ã£o 
quÃ-mica com a

liberaÃ§Ã£o de energia.
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Esta Ã© liberada em forma de calor, que aumenta a temperatura, fazendo

o algodÃ£o pegar fogo.

[FOTO]

Lembramos que para realizar esta experiÃªncia, Ã© preciso a presenÃ§a do 
professor.

Para relatar a sua aula, envie e-mail com relato e registros para 
ruteferreira@rioeduca.net.

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/07/2011
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 <TÃTULO>

BLOG DA E.M. BARÃƒO DE SANTA MARGARIDA â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores, visitas.

Hoje estamos apresentando mais um blog das escolas da 9
 CRE. Este blog foi a realizaÃ§Ã£o de um sonho da professora Eliane e ela que 
nos fala, atravÃ©s de e-mail, da sua alegria:

OlÃ¡ Marcia !

 Sou professora regente de Sala de Leitura da 9
 CRE (E.M BarÃ£o de Santa Margarida). Assisti a uma palestra sua na CRE, o que 
me incentivou a criar um blog na minha escola. Com a ajuda de outra professora, 
conseguimos criar o 
tÃ£o sonhado
 blog! Gostaria de saber como faÃ§o para 
cadastrÃ¡-lo
 no RIOEDUCA?

 Um grande beijo, e muito obrigada.

 Eliane Pereira Gaspar

Imaginem minha alegria ao receber este e-mail!!!

Vamos conhecer o Blog BarÃ£o de Santa Margarida que teve inÃ-cio em marÃ§o e que
pude perceber foi evoluindo nas postagens. Escolhi a mais recente para 
apresentar aqui no nosso BLOG DO RIOEDUCA ONDE A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE

Quem sou eu

A Escola Municipal BarÃ£o de Santa Margarida foi fundada em 03 de dezembro de 
1970 e estÃ¡ localizada na Rua Coremas, 358 em Cosmos - Rio de Janeiro. Possui 
28 salas de aula, laboratÃ³rio de informÃ¡tica, sala de leitura, refeitÃ³rio e 
quadra de esportes. Tem aproximadamente 1.160 alunos e estÃ¡ sob a direÃ§Ã£o da 
Prof
 CÃ¡tia de Freitas Dias Afonso.

Nossa visita aconteceu no dia 10/06/11. Os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer autores, opinar na escolha da compra dos livros, e portanto, 
participaram ativamente deste evento, demonstrando que o 
processo de formaÃ§Ã£o de leitores
 vem se consolidando!
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[FOTO]

O orgulho de ver seu trabalho exposto no estande da SME. 

(Aluno Luiz Felipe, turma
 1705).

[FOTO]

Alunas Jessica Cunha e Marcela da turma 1705

[FOTO]

Professora Eliane (Sala de Leitura) e Aluna Jessica Cunha da turma 1705

[FOTO]

Professores Gilmar e Anderson

[FOTO]

Os alunos Luis Felipe, JÃ©ssica Cunha e Marcela, da turma 1705, 

sendo premiados pela participaÃ§Ã£o no trabalho

Como fazer de sua escola uma escola de leitores
.

Confiram outras atividades da Escola Municipal BarÃ£o de Santa Margarida no 
link: 
http://baraodesantamargarida.blogspot.com/

FaÃ§a como a professora Eliane, participe vocÃª tambÃ©m do blog do Rioeduca, 
procure 
o representante da sua CRE
 e envie seu trabalho.

Grande abraÃ§o a toda equipe da E. M. BarÃ£o de Santa Margarida.
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Toda a Equipe da E.M BarÃ£o de Santa Margarida estÃ¡ muito feliz! Ver nosso 
trabalho sendo valorizado e divulgado no blog do Rioeduca, Ã© um grande 
incentivo para a continuidade do nosso Projeto!
Postado por 
Eliane P. Gaspar
 em 03/07/2011 19:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/06/2011

 <TÃTULO>
E.M. CearÃ¡ - 3Âª CRE -  e o projeto VÃ´lei em Rede
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<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, eventos, jogos, competiÃ§Ãµes, projetovÃ´leiemrede.

A RÃ¡dio CearÃ¡ documentou o lanÃ§amento do projeto VÃ´lei em Rede do Instituto 
Compartilhar na E.M. CearÃ¡.

A 3
 CRE foi escolhida para abrigar este projeto piloto e a escola CearÃ¡ foi 
visitada. A quadra poliesportiva foi considerada satisfatÃ³ria para os 
interesses do projeto e a diretora mostrou-se interessada em acolher o projeto e
a se envolver nele. Segundo Nando, gerente executivo do projeto, 
 nÃ£o interessa somente o espaÃ§o fÃ-sico, Ã© necessÃ¡rio que haja envolvimento 
por parte da gestÃ£o.
 Para ele, 
a import
ncia do projeto Ã©, alÃ©m do exercÃ-cio da prÃ¡tica do voleibol, estimular 
valores, criar uniÃ£o entre os alunos, comprometimento e respeito.

[FOTO]

Grande estrela do projeto, o treinador Bernardinho esteve presente e, 
entrevistado pela RÃ¡dio CearÃ¡, elogiou o n
cleo de Inha
ma , um 
n
cleo de excelÃªncia
 que o projeto apresenta. Disse ainda, em seu nome e em nome do Instituto 
Compartilhar, que espera muitos destaques aparecendo a partir deste projeto. As 
crianÃ§as estÃ£o gostando, se desenvolvendo e aprendendo coisas novas. 

[FOTO]

A SecretÃ¡ria ClÃ¡udia Costin e a Coordenadora da 3
 CRE Maria do Amparo Reis estiveram presentes apoiando o projeto. Segundo a 
secretÃ¡ria, para que uma pessoa cresÃ§a de forma equilibrada, ela precisa 
desenvolver a mente e o corpo tambÃ©m. Um jovem que faz esporte tende a ser mais
equilibrado em seus estudos. Sendo assim as duas coisas se retroalimentam. 

[FOTO]

Confiram as imagens do evento e as entrevistas concedidas Ã  RÃ¡dio CearÃ¡:

 [VÃDEO]

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a diretora Isaura Fernandes pela 
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Coruja de Prata recebida do projeto ISMART em homenagem aos maiores 
colaboradores do projeto. A Escola CearÃ¡ - 
nica escola da 3
 CRE homenageada- foi representada pelo aluno Wanderson que passou para 
Engenharia Civil para UFRJ, UERJ, UFF, PUC e escolheu ficar na Uerj. Ele 
agradeceu Ã  escola CearÃ¡ e a todos os professores que o ajudaram na sua 
formaÃ§Ã£o.

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos os colegas que ajudaram na formaÃ§Ã£o desse aluno e, em 
especial, a professora L
cia ValÃ©ria que trouxe a idÃ©ia do Projeto Ismart e muito insistiu para que a 
Escola inscrevesse seus alunos. ParabÃ©ns a toda a comunidade escolar da E.M. 
CearÃ¡!

Agradecimentos pelo texto e imagens cedidas pela prof
 da Sala de Leitura Luciana Barreto.

3Âªcre
(223)
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eventos
(210)

jogos
(22)

competiÃ§Ãµes
(16)

projetovÃ´leiemrede
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa escola estÃ¡ vivendo um momento muito bom, e poder compartilhar esta 
alegria Ã© melhor ainda. Ã“tima postagem, Angela. Valeu!
Postado por 
Luciana Barreto
 em 21/06/2011 20:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/06/2011

 <TÃTULO>
Cultivando estrelas  na E.M. FÃ©lix Pacheco - 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, competiÃ§Ãµes, atividades.

Sabe aquela turminha mais levada, desinteressada e trabalhosa que toda escola 
tem? Pois Ã©, a E.M. FÃ©lix Pacheco criou estratÃ©gias para trabalhar com esta 
turma e agora estÃ¡ cultivando estrelas.

Isso mesmo!! A semente foi plantada no inÃ-cio do mÃªs de maio com a 
implantaÃ§Ã£o do projeto Alunos Estrelas elaborado pela professora Rosana e o 
estagiÃ¡rio Yann.

[FOTO]

Eles conversaram com a turma e os alunos construÃ-ram as regras. O aluno que 
cumprisse as regras durante toda a semana seria premiado com uma estrela. O 
aluno com mais estrelas ao final do mÃªs seria o ALUNO ESTRELA da turma.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Durante todo o mÃªs ficou exposta uma caixa com presentes para serem escolhidos 
pelos Alunos Estrelas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Podemos ver, em segundo plano nas fotos, o quadro com a pontuaÃ§Ã£o das 
estrelas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Quer saber mais sobre a atividade? Acesse o blog 
Escola Municipal FÃ©lix Pacheco.

[FOTO]

LÃ¡ tambÃ©m encontramos experiÃªncias sobre a funÃ§Ã£o social da leitura. 
Acessem e comentem! ParabÃ©ns a todos da E.M. FÃ©lix Pacheco!!!
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

competiÃ§Ãµes
(16)

atividades
(4)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Angela, nÃ³s ficamos sempre muito felizes com sua atenÃ§Ã£o. Suas palavras 
de incentivo sempre nos movem a cada vez mais procurar realizar o melhor.
Toda a equipe da Escola sente-se honrada com suas visitas.
Obrigada 
Lais Coutinho
Postado por 
Lais Coutinho
 em 23/06/2011 17:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/06/2011

 <TÃTULO>
LanÃ§amento do DVD Alma Suburbana

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos.

 [VÃDEO]

O
 Rioeduca
 parabeniza o 
Professor Luis Claudio Lima
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 e seus alunos 
Leonardo
 e 
Hugo
 pela maravilhosa produÃ§Ã£o do filme

 [VÃDEO]
Alma Suburbana
.

Estivemos no 
Cine GlÃ³ria
, apreciamos o filme 
e temos o orgulho de publicar nesse canal um pouquinho desses brilhantes 
momentos.

Muitas pessoas prestigiaram esse evento. Marcaram presenÃ§a por lÃ¡ a 
Professora Maria ValÃ©ria MÃ©dic
i (Coordenadora da 4
CRE), o
 Professor Guilherme
 (Diretor do N
cleo de Artes GrÃ©cia), 
AntÃ´nio Ernesto
 (Administrador do Cine GlÃ³ria) e 
Eryk Rocha
 (Cineasta e filho de 
Glauber Rocha
).

Esse momento marca uma experiÃªncia genuÃ-na da maior Rede de EducaÃ§Ã£o P
blica da AmÃ©rica Latina, pois Ã© o primeiro
 longa
 produzido por um professor e alunos de nossa Rede.

O encontro iniciou-se com um 
coffee break, seguido por um bate papo sobre a ideia e a trajetÃ³ria da 
criaÃ§Ã£o 
do filme. Participaram desse momento 
Simone Monteiro
 (Gerente de MÃ-dia da SME), 
o 
Professor Luis Claudio
 (Produtor/Diretor do filme e prof
 da Escola Municipal GrÃ©cia), 
Leonardo
 (ex- aluno da 
Escola Municipal Maria Baptistina Duffles Teixeira Lott
 e cineasta), 
Hugo
 (ex-aluno e criou
Layout do DVD), 
Joana D
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arc
 (jornalista), 
AntÃ´nio Ernesto
 e o 
Eryk Rocha.

Segundo 
Leonardo
, o projeto da SME que leva audiovisual Ã s escolas da Rede Ã© extraordinÃ¡rio. 
Seu objetivo nÃ£o Ã© nem deve ser de formar cineastas, mas sim o de oportunizar 
experiÃªncias 
e vivÃªncias que contribuam com a formaÃ§Ã£o de um cidadÃ£o crÃ-tico.

AntÃ´nio Ernesto 
nos revela que ficou encantado com o trabalho realizado pelo 
N
cleo de Artes da Escola GrÃ©cia
 e ressaltou que esse trabalho Ã© um importante complemento escolar para a 
formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o.

Hugo
 lembrou dos desafios que foram vencidos atÃ© conseguirem concluir o filme, 
conta que foi quase atropelado apÃ³s ficar uma noite inteira trabalhando na 
produÃ§Ã£o, mas diz que valeu a pena e exibe com orgulho a arte que idealizou 
para a obra cinematogrÃ¡fica.

De acordo com informaÃ§Ãµes dessa grande 
equipe
, outros filmes virÃ£o e as novas produÃ§Ãµes estaram em breve a nossa 
disposiÃ§Ã£o.

A grande novidade acerca dessa bela produÃ§Ã£o foi adiantada por Simone 
Monteiro, pois segundo ela, todas as Unidades Escolares receberÃ£o 1 cÃ³pia 
desse DVD. Agora Ã© sÃ³ aguardar e aproveitar para levar para sala de aula a 
temÃ¡tica crÃ-tica e reflexiva a qual o filme nos remete.

Um grande abraÃ§o 
Ã  
equipe de produtores do filme Alma Suburbana e aos organizadores do 
Cineclube Suburbio em Trans
e
e da
CASARTI
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eventos
(210)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/06/2011

 <TÃTULO>
CIEP AVENIDA DOS DESFILES NO SALÃƒO DO LIVRO -1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, riodeleitores.

 [VÃDEO]

O mÃªs de junho foi muito especial pois aconteceu o 13
 SALÃƒO FNLIJ DO LIVRO PARA CRIANÃ‡AS E JOVENS no Centro de ConvenÃ§Ãµes 
SulAmÃ©rica no centro do Rio de Janeiro.

O evento contou com lanÃ§amento de livros, bate papos com autores, performance 
de ilustradores, leitura de obras premiadas e muito mais.
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Todas as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro 
receberam R$ 600,00 para a compra de livros durante o evento.

A Professora Angela do CIEP AVENIDA DOS DESFILES foi uma das professoras 
compradoras e registrou esse momento.

No blog da escola vocÃª vai encontrar detalhes do evento, e mais fotos 
registradas pela professora Angela. 

Clique na imagem abaixo para acessar

o blog:

[FOTO]

     Fotografia: CIEP AVENIDA DOS DESFILES

     Blog da Escola:
http://jornalzinhociep502.blogspot.com/

1Âªcre
(234)
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 <COMENTÃRIOS>

Essa equipe do 502 Ã© show! ParabÃ©ns!
Postado por 
Renata
 em 23/06/2011 18:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 03/07/2011

 <TÃTULO>
MemÃ³rias e lembranÃ§as recontam a E.M. Armando Salles

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, blogsdeescolas.

     As imagens que veremos a seguir, 
recontam a histÃ³ria da Escola Armando Salles Oliveira em meio a sua trajetÃ³ria
em prol da EducaÃ§Ã£o P
blica carioca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     A 
Escola Municipal Armando de Salles Oliveira
 estÃ¡ localizada na rua Gerson Ferreira, n
mero 52, na Praia de Ramos. Consta que em 1961, devido a grande necessidade de 
escolas na regiÃ£o, a comunidade solicitou ao entÃ£o governador Carlos Lacerda 
que, no lugar do antigo balneÃ¡rio da Praia de Ramos, passasse a funcionar uma 
escola para atender as crianÃ§as da comunidade.
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     A escola foi inaugurada em 03 de agosto 
de 1961 com o nome de Escola Municipal Armando de Salles Oliveira em homenagem 
ao engenheiro e polÃ-tico do mesmo nome.

     Durante muitos anos a escola funcionou 
no balneÃ¡rio atendendo a um grande n
mero de crianÃ§as atÃ© que devido as deficiÃªncias do prÃ©dio, em 1985 o mesmo 
foi demolido.

(FONTE: arquivos da Escola)

     VocÃª encontra essa informaÃ§Ã£o e 
outras novidades em
http://armandodesalles.blogspot.com
 lembrem-se de seguÃ--lo e deixar sua mensagem.

     Se vocÃª gostou e tambÃ©m quer colocar o
seu trabalho exposto aqui, Ã© sÃ³ entrar em contato conosco. Ao clicar 
aqui
vocÃª ficarÃ¡ sabendo quem representa a sua 
CRE 
j
unto ao 
Rioeduca
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(402)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

estudei nesta escola de 1973 a 1977, da 5 a 8 serie, foi muito bom reve-la, 
quanta saudade
Postado por 
vania cristina borges pedrosa
 em 16/08/2011 16:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/06/2011

 <TÃTULO>
E.M. Rio de Janeiro - Uma Escola que Pensa em SoluÃ§Ãµes

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, visita, 3Âªcre.

Quem quer faz, quem nÃ£o quer arruma uma desculpa
.

A Escola Municipal Rio de Janeiro, segue Ã  risca essa mÃ¡xima. Anos apÃ³s 
passar por uma obra que se estendeu por trÃªs anos e que demandou uma 
colaboraÃ§Ã£o de toda comunidade escolar, a diretora ClÃ¡udia Fonseca logo 
percebeu que o teto de gesso das salas de aula nÃ£o suportaria a instalaÃ§Ã£o do
retroprojetor que faz parte do 
kit da EducopÃ©dia
.

Mesmo assim, a escola, que jÃ¡ usava a EducopÃ©dia desde o ano passado, nÃ£o 
queria abrir mÃ£o das ferramentas que facilitariam o uso da plataforma de aulas 
virtuais. Pensando em uma soluÃ§Ã£o para esse problema, a equipe da E.M. Rio de 
Janeiro chegou Ã  conclusÃ£o de que precisaria de um armÃ¡rio com rodinhas, que 
facilitasse o deslocamento do equipamento entre as salas.

No entanto, a busca pelo produto planejado, esbarrava em pouca funcionalidade e 
alto custo. Foi daÃ- que surgiu a grande ideia: comprar um armÃ¡rio que 
atendesse aos objetivos e que tivesse bom preÃ§o e fazer nele uma adaptaÃ§Ã£o 
com rodinhas. Tudo comprado com recursos do SDP.
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Entusiasta do projeto EducopÃ©dia desde o ano passado, a professora Maria 
Carolina, da Sala de Leitura, exibe o armÃ¡rio criado, que tem sido utilizado 
rotineiramente em todas as aulas, atÃ© mesmo com as turmas do 5
 ano. 
A mobilidade do carrinho ficou sendo um grande facilitador para que todos 
pudessem utilizar a EducopÃ©dia em sala de aula.
 afirma Maria Carolina.

Cansada de ouvir o desdÃ©m de muitas pessoas que nÃ£o acreditam que sua escola 
funciona bem e sem grandes problemas, Maria Carolina orgulha-se em apresentar os
murais floridos criados pela diretora adjunta, Ros
ngela Henck, e os outros produzidos pelos alunos nas aulas de Artes. Sendo 
assim, alÃ©m de conhecer as funcionalidades do carrinho para o kit EducopÃ©dia, 
pude conhecer a tÃ£o famosa 
Disneyl
ndia
 do Jacarezinho. 

Bonita, sem pichaÃ§Ãµes, limpa e arejada, a escola torna-se um ambiente 
aprazÃ-vel e acolhedor para toda comunidade escolar e demais visitantes, 
comprovando que nÃ£o podemos querer que os alunos tenham um comportamento 
diferenciado no ambiente escolar, se esse ambiente nÃ£o reproduzir o belo que 
todos gostam de ver e de manter. 

Acolhimento, na verdade Ã© a palavra de ordem. Quem chega Ã  EM Rio de Janeiro 
nÃ£o tem vontade de sair. O burburinho de alunos participando das aulas e o 
engajamento dos professores Ã© o reflexo da gestÃ£o de ClÃ¡udia Fonseca, Ros
ngela Henck e FlÃ¡via Rezek, coordenadora da UE.

Diretora da escola hÃ¡ onze anos, ClÃ¡udia faz um acolhimento especial a seus 
professores no inÃ-cio do ano letivo: por carta, envia o calendÃ¡rio escolar e 
um belo convite de retorno a todos. 
A cada ano envio um novo convite com a data de retorno e das reuniÃµes de 
planejamento. Ao chegar Ã  escola, o professor recebe um kit com caderno para 
planejamento, canetas e lÃ¡pis dentro de uma pasta. Procuro arrumar a escola 
toda para recebÃª-los. AtÃ© mesmo o chaveiro dos armÃ¡rios muda a cada ano.
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3Âªcre
(223)

educopÃ©dia
(86)

visita
(2)

 <COMENTÃRIOS>

 NÃƒO CONHEÃ‡O ESTA ESCOLA, MAS FICO FELIZ EM VER QUE ELA DÃ CERTO. PARABÃ‰NS A 
EQUIPE! ESPERO QUE UM DIA, TODAS AS ESCOLAS DA REDE COMPARTILHEM ESTE MESMO 
MOMENTO.
Postado por 
ROSA
 em 20/06/2011 20:56

Meu Deus! Que saudade de fazer parte dessa equipe.Nunca fui tÃ£o bem recebida e 
acolhida como na MINHA querida Rio de janeiro. 
Uma ESCOLA que realiza a Pedagogia do amor,do afeto e da amizade. Na Rio de 
janeiro aprendi o que Ã© fazer parte de uma equipe competente que tem como base 
o respeito e o afeto em suas relaÃ§Ãµes pessoais.Espero voltar a fazer parte 
desse grupo tÃ£o querido.
Postado por 
Karen CorrÃªa
 em 20/06/2011 22:36

Maravilha de vÃ-deo, conheÃ§o a Escola ela realmente Ã© linda e os alunos 
demonstram  enorme carinho ao falar da "Rio de Janeiro". Moro nas proximidades e
sei que todos querem estudar lÃ¡. ParabÃ©ns pelo sucesso do trabalho de vocÃªs!!
Postado por 
Ana Paula Silva Accioly
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 em 21/06/2011 16:22

Sou fÃ£ assumida de vocÃªs:direÃ§Ã£o, docentes, funcionÃ¡rios, alunos. Harmonia 
total em prol de uma EducaÃ§Ã£o de qualidade. EM Rio de Janeiro local de 
competÃªncia e gente feliz! Um beijo no coraÃ§Ã£o de cada um .
Amparo e equipe da 3Âª CRE
Postado por 
Amparo
 em 23/09/2011 07:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/06/2011

 <TÃTULO>
Visita ao Museu Aeroespacial

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

No 
ltimo dia 10/06, o Projeto: 
Construindo a Cidadania na AeronÃ¡utica
 levou os alunos da Escola Municipal Dom Pedro I, da 7
 CRE, ao Campo dos Afonsos, no Museu Aeroespacial, nas instalaÃ§Ãµes da 
AeronÃ¡utica. O projeto visa abordar assuntos referentes ao atletismo, Ã s 
ForÃ§as Armadas, Ã  conservaÃ§Ã£o do planeta e Ã  defesa da vida. Os alunos 
tiveram a oportunidade de aumentar seus conhecimentos e foram incentivados a 
participar efetivamente de uma sociedade de cidadÃ£os mais conscientes. Vejam as
fotos do evento:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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(192)

 <COMENTÃRIOS>

O mais legal sÃ£o os rostinhos felizes!!
Postado por 
JOICE RODRIGUES
 em 24/06/2011 09:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/06/2011

 <TÃTULO>
As Escolas da 4ÂªCRE visitaram o XIII SalÃ£o do Livro

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£o, visitas.

 [VÃDEO]

[FOTO]
A visita ao salÃ£o do livro foi um sucesso. Os alunos curtiram muito. 
Conversaram com alguns autores e ilustradores. Caminharam pelos corredores do 
salÃ£o como se caminhassem num universo de descobertas.

     AlÃ©m disso, aproveitamos a oportunidade
para identificar os diferentes gÃªneros textuais: biografias, contos de fada, 
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fÃ¡bulas, textos informativos e poÃ©ticos. Assuntos trabalhados em sala de 
aula.Valeu!
Escola Municipal Bahia
Na quinta-feira, dia 09/06/2011 fomos ao SalÃ£o do Livro, no Centro de 
ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica. Foi um passeio muito divertido e tambÃ©m cultural! As 
professoras 
NÃ¡dia
 e 
Alice
 visitaram os Stands das editoras e orientaram os alunos na compra de seus 
livros!
 Escola Municipal JoÃ£o de Deus

     O
Rioeduca
 parabeniza a todas as Unidades que levaram seus alunos ao XIII SalÃ£o do Livro 
para CrianÃ§as e Jovens. Acreditamos que iniciativas como essa, de experimentar 
e vivenciar a cultura nos seus mais diversos espaÃ§os e apresentaÃ§Ãµes, 
contribuem para a efetiva formaÃ§Ã£o de leitores crÃ-ticos.

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)
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 <COMENTÃRIOS>

Adoramos o vÃ-deo! Ficou uma gracinha! Ã‰ fundamental divulgar a participaÃ§Ã£o 
das escolas em eventos como este!
Postado por 
Dyone
 em 26/07/2011 10:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/07/2011

 <TÃTULO>
TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca

<TAGS>
Tags: 
trofÃ©urioeduca, rioeduca.

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o juntamente com a Subsecretaria de Novas 
Tecnologias Educacionais e o Portal Rioeduca promovem a I EdiÃ§Ã£o do TrofÃ©u 
Rioeduca para educadores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

O TROFÃ‰U RIOEDUCA tem como propÃ³sito fundamental destacar e premiar boas 
prÃ¡ticas pedagÃ³gicas, bem como destacar e premiar escolas e professores que 
tenham blogs relevantes para sua comunidade escolar.

     Quem poderÃ¡ concorrer? Como concorrer? 
Como participar do evento de premiaÃ§Ã£o? Quais as fases do concurso? Quem 
poderÃ¡ votar?

[FOTO]

Planilha de VotaÃ§Ã£o - Etapa I

IMPORTANTE!!!

NÃ£o preencha antes de ler todo o REGULAMENTO acima.
Carregando...
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rioeduca
(69)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

Meu nome Ã© Ana Cristina CorrÃªa, sou professora de educaÃ§Ã£o fÃ-sica. Estou 
votando no blog da E.M. SuÃ©cia nÃ£o somente por trabalhar nessa escola, mas 
tambÃ©m por acreditar no trabalho que Ã© desenvolvido nesta escola. Publicamos 2
trabalhos no blog do Rioeduca: o projeto de xadrez desenvolvido nesta escola e 
um outro de educaÃ§Ã£o fÃ-sica voltado para a alfabetizaÃ§Ã£o de turmas do 1Â° 
segmento.
Postado por 
Ana Cristina CorrÃªa
 em 29/07/2011 17:10

E-mail enviado dia 29/07 de um concurso que encerraria dia 30/07. NÃ£o Ã© prÃ¡ 
ter concorrentes!
???????????????????????????????????
Postado por 
Angela dos Santos AraÃºjo
 em 31/07/2011 22:08

Sou professora de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica e fiquei encantada com o blog do 
ediprofessoraruthcardoso@blogspot.com
Ã‰ muito criativo e os textos maravilhosos! 
Vale conferir.
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Postado por 
Margarida Oliveira
 em 31/07/2011 22:56

Professora Angela. Desde a criaÃ§Ã£o deste portal, escolas e educadores vÃªm 
contribuindo para esse portal com a finalidade de trocar experiÃªncias e, Ã© 
claro, mostrar o quanto desenvolvem projetos de qualidade. O melhor Ã© que 
nenhuma delas vislumbrava qualquer tipo de prÃªmio por isso.
JÃ¡ hÃ¡ bem mais de 300 projetos postados por aqui desde julho de 2010 e esse 
Ã©, portanto, um prÃªmio retroativo Ã s experiÃªncias deste UM ANO de portal.
Certamente teremos o TrofÃ©u Rioeduca 2012. Os projetos postados a partir de 
agosto deste ano serÃ£o levados em consideraÃ§Ã£o para a premiaÃ§Ã£o do prÃ³ximo
ano.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 01/08/2011 00:05

Obrigada Lilian Ferreira. Entendi mal. EntÃ£o todos os Blogs das Escolas e 
Professores que aparecem estÃ£o concorrendo. Certo? Obrigada pelo retorno e pela
transparÃªncia. AbraÃ§os
Postado por 
Angela dos Santos AraÃºjo
 em 01/08/2011 19:34

Sim, Angela. Todos os que estÃ£o postados estÃ£o concorrendo. Pode divulgar para
os amigos da rede!!!
Disponha sempre!
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 01/08/2011 20:14

Claro que votei no blog da E.M General OsÃ³rio.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/08/2011 00:37

Estou votando no BLOGUINHO CIEP 01.02.502 porque Ã© uma Escola que merece ter 
seu nome divulgado pelo excelente trabalho que realizam. E aproveitei para votar
no Blog: PARA SABER MAIS: NOVAS TECNOLOGIAS EM EDUCAÃ‡ÃƒO. Precisamos de blogs 
assim.
Postado por 
Jacob Volfzon Filho
 em 02/08/2011 11:57

Lindos trabalhos,difÃ-cil de escolher.ParabÃ©ns pela iniciativa,premiaÃ§Ãµes 
assim nos fazem sempre melhorar e divulgar nosso tranbalho!!
Postado por 
Sheila
 em 02/08/2011 19:27

Vejam experiÃªncia de como retirar o DNA do aluno Elio, o trabalho sobre 
respiraÃ§Ã£o do Cauri e muitos outros.
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Trabalho realizado pelos alunos da turma 1401 de acordo com os Descritores do 2 
bimestre - o vÃ-deo esta no blog 
http://escolamunicipalfreigaspar1401.blogspot.com
aproveite e vote no blog, pois o TROFÃ‰U RIOEDUCA tem como propÃ³sito 
fundamental destacar e premiar boas prÃ¡ticas pedagÃ³gicas, bem como destacar e 
premiar escolas e professores que tenham blogs relevantes para sua comunidade 
escolar.
Postado por 
Elen Silva
 em 02/08/2011 19:39

Estou votando no blog da E.M.FUNDAÃ‡ÃƒO LEÃƒO 
XIII:http://emleaoxiii.blogspot.com, por retratar a realidade de uma escola de 
E.Infantil e os belos projetos produzidos, como SÃƒO CARLOS: BerÃ§o das 
MÃºltiplas Culturas.
VOTEM NESTE BLOG!!!!PARABÃ‰NS A TODOS DA ESCOLA PELO BELO TRABALHO.
Postado por 
SABRINA GUEDES DE OLIVEIRA
 em 03/08/2011 05:12

O programa de ExtensÃ£o NÃºcleo de Arte Nise da Silveira estÃ¡ de casa nova. 
Passamos a funcionar no bairro de HigienÃ³polis e atendemos a mais de 600 alunos
das comunidades de Manguinhos, JacarÃ© e Complexo do AlemÃ£o. SÃ³  neste 1Âº 
semestre  jÃ¡ conseguimos perceber como o trabalho com a Arte modificou o 
comportamento dessas crianÃ§as . E os responsÃ¡veis sÃ£o unÃ¢nimes em dizer que 
foi a melhor coisa que aconteceu nesta regiÃ£o. Muitas pessoas , no inÃ-cio, 
nÃ£o acreditavam que era um programa oferecido pela prefeitura, gratuito, com 
aulas de Ballet, Jazz, Sapateado, Hip Hop, DanÃ§a de SalÃ£o, Teclado, ViolÃ£o, 
Cavaquinho, Flauta, Coral, Teatro, Artes Visuais, Arte LiterÃ¡ria, RÃ¡dio e 
VÃ-deo. A comunidade escolar estÃ¡ adorando e os talentos jÃ¡ comeÃ§am a 
despontar em tÃ£o pouco tempo. A melhora da auto-estima da crianÃ§a Ã© notÃ³ria 
e os trabalhos com arte possibilitam isso. Um programa social  e de extensÃ£o do
horÃ¡rio escolar oferecido pela SME a mais de 17 anos, mas que muitos ainda 
desconhecem.
Postado por 
Joselene Lemos
 em 03/08/2011 08:19

Adorei o projeto "No mundo da pintura - a linguagem por meio das artes visuais" 
do Edi Professora Ruth Cardoso. Vale votar nele. ParabÃ©ns!!
Postado por 
Dayse AssunÃ§Ã£o
 em 03/08/2011 09:32

Sinceramente nÃ£o consigo nem ao menos saber se o meu blog estÃ¡ participando. O
link que me mandam sempre cai nesta pÃ¡gina. Sempre recebo a resposta de que 
devo me cadastrar. Onde? TÃ´ confusa!
Postado por 
Aline Lobo
 em 03/08/2011 15:43

JÃ¡ consegui verificar que meu blog estÃ¡ cadastrado. Um amigo do rioeduca me 
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ajudou.
Postado por 
Aline Lobo
 em 03/08/2011 17:43

EU SOU MÃƒE REPRESENTANTE DA CRECHE ZILKA SALABERRY AQUI NA COMUNIDADE DO 
 ACARI.HÃ 3 ANOS QUE EU VENHO SENDO MÃƒE REPRESENTATE DA CRECHE A PEDIDO DAS TIAS

E DAS MÃƒES QUE SEMPRE ME ESCOLHEM. EU ADORO PARTICIPO DE TUDO O QUE ACONTECE 
  DENTRO DA CRECHE,JÃ FIS ANO PASSADO A FESTINHA DA MINHA NENEM DE 1 ANINHO LÃ NA 

CRECHE Ã‰ AS CRIANÃ‡INHAS AMARÃƒO.EU PARTICIPO DETUDO MESMO QUANDO TEM FESTINHA 
E CULMINANCIA EU AJUDO AS TIAS SEMPRE QUE ELAS PRECIZÃƒO.GOSTARIA DE CONVIDAR 
VCS QUE ESCULTÃƒO TANTAS COISAS RIM  DA NOSSA COMUNIDADE, QUE VENHAM VIZITAR A 
NOSSA CRECHE QUE E EM EXEMPLO DE CIDADANIA.AS CRIANÃ‡AS SÃƒOSUPER BEM TRATADAS E
TODAS AS RECREADORAS, E FUNCIONARIS SÃƒO SUPER EDUCADOS E GENTIL COM TODO QUE LA
LEVÃƒO SEUS FILHOTES.BJS PRA TODOS E ESPERO A SUA VIZITINHA SEM PRESSA E SEM 
COMPROMIÃ‡O ATÃ‰ QUALQUER HORA.
Postado por 
ANGELA APARECIDA SILVA GUERRA
 em 05/08/2011 21:01

Parabenizo a Professora de MatemÃ¡tica KÃ¡tia pelo excelente trabalho que 
desenvolve com toda comunidade escolar da Escola Municipal 08.17.028 Presidente 
MÃ©dici ,   !  Seu blog estÃ¡ maravilhoso!!!!!!!!!!!
Postado por 
Maria Stella Delgado Soares Pacheco
 em 07/08/2011 18:55

ParabÃ©ns pela iniciativa, Ã© muito ver com a divulgaÃ§Ã£o de tantos e tÃ£o 
lindos projetos!
Postado por 
Lucelia
 em 10/08/2011 08:19

A minha escola estÃ¡ participando da competiÃ§Ã£o, o que muito nos agradou, mas 
considerando o nÃºmero de escolas participantes e  o curto espaÃ§o entre a 
divulgaÃ§Ã£o e a votaÃ§Ã£o, seria mais justo ampliar o nÃºmero de escolas para a
seleÃ§Ã£o, poderiam ser 15 e nÃ£o 05. Sendo 05, o voto serÃ¡ determinante e 
pouco contarÃ¡ a seleÃ§Ã£o.
Postado por 
SHIRLEI VIDEIRA DE DEUS
 em 13/08/2011 18:17

Sou professora da rede e tenho os meus dois filhos matriculados em escolas da 
rede (EDI TristÃ£o de Athayde e E.M. D.Pedro I) e estou muito satisfeita com o 
desempenho deles, graÃ§as ao carinho e dedicaÃ§Ã£o de professores competentes e 
comprometidos com a qualidade de nossa educaÃ§Ã£o pÃºblica.
Postado por 
Lucinda Coutinho de Almeida Carneiro
 em 14/08/2011 09:40

gostaria de votar no blog da Prof Katia http://profkatia2007.blogspot.com/, 
alÃ©m de prestar um atendimento de informaÃ§Ãµes importantessobre a 
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educaÃ§Ã£o,seu projeto Ã© de grande valia para os estudantes.
Postado por 
Renata Muniz
 em 18/08/2011 20:24

Meu nome Ã© ClaudinÃ©ia Lopes Moreira , sou professora de LÃ-ngua Portuguesa e 
voto no projeto Abrindo Horizontes da professora KÃ¡tia Machinez da 
E.M.Presidente MÃ©dici
Postado por 
claudinÃ©ia lopes moreira
 em 22/08/2011 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/06/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA PROFa. MÃ”NICA: MAIS UM NOVO BLOG DA 6Âª.CRE!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, creches, blogsdeeducadores.

[FOTO]

Recebi este e-mail da profa. MÃ´nica Queiroz, apresentando seu blog:

Bom dia!

Sou professora do EDI General Augusto Cesar Sandino (6
 CRE) e acabo de criar um blog para socializar meu trabalho.
Gostaria de compartilhar o endereÃ§o:
http://moniqueiroz.blogspot.com/

Obrigada!

Grande abraÃ§o!!!

MÃ´nica Queiroz

Fui visitar o blog e selecionei estas postagens: uma sobre o
SalÃ£o do Livro
e outra sobre uma proposta de trabalho muito legal e divertida, que conecta 
brincadeira, desenvolvimento das linguagens artÃ-sticas e reciclagem de material
(reutilizaÃ§Ã£o do lixo), preservaÃ§Ã£o ambiental etc.: 
Fantoches de caixa de leite
, 
mas hÃ¡ muito mais por lÃ¡...

[FOTO]
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EDI Sandino no SalÃ£o do Livro

Nosso 
ltimo Centro de Estudos aconteceu no Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica. Toda a 
equipe do EDI General Augusto CÃ©sar Sandino foi prestigiar a 13
 ediÃ§Ã£o do SalÃ£o FNLIJ do Livro para CrianÃ§as e Jovens:
Nossos alunos, Diretoras, Coordenadora, Professoras Articuladoras,
Professoras e Agentes Auxiliares de Creche.
Equipe totalmente integrada!
 (
mais fotos na postagem do blog... cliquem aqui
).

Fantoches de caixa de leite?

 No mÃªs de marÃ§o trabalhamos o tema 
Os TrÃªs Porquinhos
. Dentre os vÃ¡rios trabalhos realizados, o que a turma EI-23 mais gostou foi a 
confecÃ§Ã£o dos fantoches de Lobo Mau.

Utilizamos caixas de leite vazias, papel camurÃ§a para forrÃ¡-las e cartolinas 
coloridas para fazer os detalhes da cara do Lobo.

Muitos responsÃ¡veis contribuÃ-ram com o trabalho, enviando as caixas de leite 
vazias. Nossas queridas merendeiras nos deram algumas tambÃ©m!

As caixas semi-cortadas ao meio permitiram que as crianÃ§as pudessem movimentar 
a boca do fantoche com as mÃ£os. O resultado disso? Muitas brincadeiras, 
conversas com o Lobo e contaÃ§Ã£o de histÃ³rias. 

AlÃ©m da diversÃ£o, as crianÃ§as aprenderam mais sobre Responsabilidade 
Ambiental e ReutilizaÃ§Ã£o do lixo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

VISITEM O BLOG!
!!!
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6Âªcre
(247)

creches
(89)

blogsdeeducadores
(9)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/07/2011

 <TÃTULO>
Uma Sala de Leitura TemÃ¡tica

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, riodeleitores.

A 
Escola Municipal Dunshee de Abranches 
atende alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 9
 ano do Ensino Fundamental. Com aproximadamente 800 alunos a Unidade, que fica 
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no bairro BancÃ¡rios - Ilha do Governador, contempla sua demanda em dois turnos.

A equipe Gestora Ã© formada pela Professora 
ValquÃ-ria Angelo da Silva
 (Diretora), Professora 
Carla Regina Ferreira Mota 
(Diretora Adjunta) e a Professora 
Eliane Dantas Sales
 (Coordenadora PedagÃ³gica).

 Na 
Escola Municipal Dunshee de Abranches
, os alunos da educaÃ§Ã£o infantil e do 1
 Segmento do Ensino Fundamental sÃ£o estimulados a mergulhar no mundo dos livros
por meio de eventos semanais de contaÃ§Ã£o de histÃ³rias, que acontecem na Sala 
de Leitura, com a professora de LÃ-ngua Portuguesa 
Kate L
cia Portela
. A trama da 
Galinha Ruiva
 empolgou os alunos, que sempre interagem bastante com a contadora. Eles fizeram
fantoches apÃ³s a contaÃ§Ã£o.
A Coordenadora PedagÃ³gica
Eliane Sales
 fotografou toda a atividade, que contou com cenÃ¡rio, figurinos e, 
principalmente, palavras de encantamento!
EntÃ£o, entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra!...
Professora 
Eliane Dantas Sales

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

HÃ¡ pessoas que nos falam e nem as escutamos; hÃ¡ pessoas que nos ferem e nem 
cicatrizes deixam mas hÃ¡ pessoas que simplesmente aparecem em nossa vida e nos 
marcam para sempre.

CecÃ-lia Meireles.

O 
Rioeduca.net
 tem o privilÃ©gio de conhecer e de compartilhar com vocÃªs as Escolas e os 
Professores que marcam tÃ£o positivamente a vida de seus alunos. ParabÃ©ns a 
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toda a Equipe da 
Escola Municipal Dunshee de Abranches 
pelo trabalho e pela dedicaÃ§Ã£o com que o realizam.

Confiram todas as novidades da Escola no:

http://escoladunshee.blogspot.com/

A equipe 
Rioeduca.net
 quer publicar o suas experiÃªncias bem sucedidas, 
procure-nos
 e prestigie esse canal de novidades com o brilho de seus trabalhos.

riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns professora, 
Criatividade 10
alegria 10
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ou melhor tudo 10
Postado por 
regina cavalcante
 em 05/07/2011 19:38

Show! Trabalho MIL! ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/07/2011 21:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/06/2011

 <TÃTULO>
Curso on-line em GestÃ£o Educacional PÃºblica

<TAGS>
Tags: 
curso, sme.

O Professor e Especialista de EducaÃ§Ã£o da Rede P
blica Municipal de Ensino que desejarem participar da consulta Ã  Comunidade 
Escolar para ocupar o cargo em comissÃ£o de diretor de Unidade Escolar no 
perÃ-odo de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 deverÃ¡ inscrever-se no 
Curso on-line em GestÃ£o Educacional P
blica
 , no perÃ-odo de 21 a 28 de junho de 2011, conforme o regulamento e a 
resoluÃ§Ã£o abaixo:

Regulamento

ResoluÃ§Ã£o SME n
 1133, de 16/5/2011, publicado no DORIO n
 44 de 17/5/2011.
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curso
(3)

sme
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Fiz a inscriÃ§Ã£o e atÃ© hoje nÃ£o recebi nenhuma comunicaÃ§Ã£o do curso de 
gestor. tenho um novo endereÃ§o digital para facilitar o envio do material do 
curso:
lucindacarneiro@rioeduca.net
Desde jÃ¡ agradeÃ§o a gentileza em resolver o meu problema de conexÃ£o...
Postado por 
Lucinda Coutinho de Almeida Carneiro
 em 14/08/2011 09:16

Gostaria de saber quando se inicia o "Curso on-line em GestÃ£o Educacional 
PÃºblica" este ano de 2012?
Postado por 
MÃ´nica Auta da Silva
 em 22/07/2012 17:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 28/06/2011

 <TÃTULO>
Enquete - DisponibilizaÃ§Ã£o do Papel HigiÃªnico no Banheiro dos Alunos

Olhando assim Ã  primeira vista, parece-nos que a maioria dos votantes desta 
enquete foi a favor da proibiÃ§Ã£o da disponibilizaÃ§Ã£o do papel higiÃªnico no 
banheiro dos alunos. No entanto, se somarmos as outras trÃªs opÃ§Ãµes que 
consideram tal proibiÃ§Ã£o absurda, desnecessÃ¡ria ou necessÃ¡ria somente por 
breves perÃ-odos em que as regras nÃ£o sÃ£o cumpridas, percebemos que a maioria,
na verdade, Ã© contra a radicalizaÃ§Ã£o da proibiÃ§Ã£o.
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AlÃ©m do resultado, disponibilizamos duas fontes sobre o tema. Vale a pena ler e
discutir.

[FOTO]
Revista Escola

Texto: O PAPEL DA ESCOLA SEM PAPEL

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 03/07/2011

 <TÃTULO>
E.M Engenheiro GastÃ£o Rangel: a paixÃ£o em conhecer o mundo

<TAGS>
Tags: 
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10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
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(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns aos alunos  da Escola Municipal GastÃ£o  Rangel que participaram da 
Feira do Meio Ambiental  com muita dedicaÃ§Ã£o e carinho. ProfÂª Marcia
Postado por 
MARCIA
 em 23/07/2011 22:43

o que saudade..............tudo que sei coneÃ§ou ai nesse lindo lugar onde so 
resta +++++++++++saudades desses  dedicados 
 professores....................... bjs
Postado por 
Elaine critine liberador breves
 em 26/03/2012 10:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/06/2011

 <TÃTULO>
Encontro com Autores

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, leitura.

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro e a Academia Brasileira 
de Letras, atravÃ©s do programa 
Rio, uma Cidade de Leitores
,
 convidam os educadores da Rede para:

[FOTO]
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riodeleitores
(165)

leitura
(14)

 <COMENTÃRIOS>

Como faÃ§o para me inscrever???????????
Postado por 
ReginaBizarro
 em 23/06/2011 12:20

Gostaria muito de comparecer, sou apaixonada pelos trÃªs autores. Pena que 
trabalho o dia inteiro...
Postado por 
Marcela de Oliveira
 em 23/06/2011 19:16

TambÃ©m gostaria muito de ir, mas estou trabalhando... Alguma chance de outros 
encontros como esse mais tarde???
Postado por 
Maria Carolina
 em 26/06/2011 15:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/06/2011

 <TÃTULO>
E.M. ARACY MUNIZ FREIRE: CAMINHO PARA A CIDADANIA (8Âª CRE)

<TAGS>
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Tags: 
8Âªcre, protagonismojuvenil.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

protagonismojuvenil
(73)
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 <COMENTÃRIOS>

PARABÃ‰NS PELO TRABALHO DEVERSIFICADO E DE GRANDE IMPORTANCIA PARA A COMUNIDADE.
 ABRAÃ‡OS dIRETORA DA E.M. MINISTRO ALCIDES CARNEIRO 9Âª CRE
Postado por 
JANETE JANE
 em 25/06/2011 22:14

Eu sou fÃ£ desse espaÃ§o, por ser dessa comunidade e como profissional da 
EducaÃ§Ã£o, reconhecer na Escola Aracy um espaÃ§o onde a EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ã© 
levada a sÃ©rio e os nÃºmeros estÃ£o aÃ- para provar a realidade descrita. 
ParabÃ©ns Aracy.
Postado por 
Adriana Cappola
 em 26/06/2011 20:52

Obrigado pelo carinho, Janete e Adriana!
De fato, Adriana, os nÃºmeros comprovam o que jÃ¡ Ã© sabido por nÃ³s: a 
educaÃ§Ã£o pÃºblica, pode e DEVE ser levada a sÃ©rio!
AbraÃ§os!
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 27/06/2011 21:02

Adorei o blog!EstÃ£o de parabÃ©ns!
Postado por 
Julia Rosa
 em 02/12/2011 21:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 02/07/2011

 <TÃTULO>
E.M. Especial Dr. Helio Pellegrino e E.M. AndrÃ© Vidal de Negreiros, parceria e 
solidariedade

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, protagonismojuvenil, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

protagonismojuvenil
(73)

visitas
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 <COMENTÃRIOS>

Lindo trabalho e muito significativo. ParabÃ©ns a todos da Escola Municipal 
Especial Dr. HÃ©lio Pellegrino.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/07/2011 23:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/07/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da Professora Luciana Monteiro/5Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/07/2011

 <TÃTULO>
Blog da Escola Municipal Professora SÃ-lvia de AraÃºjo Toledo, da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas.
1.PremiaÃ§Ã£o do Interturmas;

     2.Fotos do Interturmas;

     3.I Interturmas da Toledo foi um 
sucesso;
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     4.Concurso Doodle 4 Google;

     5.Interturmas da Toledo;

     6.BailÃ£o da Toledo agitou garotada.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ProfÂ° Sinvaldo, obrigado pelo destaque da nossa escola no Rio Educa e parabÃ©ns
pelo Ã³timo trabalho que vem realizando na promoÃ§Ã£o das escolas da 10Âª CRE.
Postado por 
Silvestre
 em 06/07/2011 19:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/07/2011

 <TÃTULO>
Encontro de Acompanhamento do Megafone nas Escolas

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 28/06/2011

 <TÃTULO>
NÃšCLEO DE ARTE GRANDE OTELO / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, artesmusicais, artescÃªnicas, 6Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

Nossa CRE oferece um ensino da Arte de qualidade para os alunos das escolas da 
regiÃ£o. AtravÃ©s do N
cleo de Arte Grande Otelo (uma das unidades de extensÃ£o da 6
CRE-RJ) sÃ£o oferecidas oficinas de diversas linguagens artÃ-sticas aos alunos 
da rede p
blica do ensino fundamental da Cidade do Rio de Janeiro, com abertura para 
outras redes de estudo e membros da comunidade.
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Trabalhei (da inauguraÃ§Ã£o, em 2009, atÃ© o fim do primeiro semestre de 2010), 
com uma Oficina de AnimaÃ§Ã£o (na sede do N
cleo na Ã©poca, CIEP Zumbi dos Palmares, e na itiner
ncia na E.M. Mario Piragibe) e conheÃ§o de perto a dedicaÃ§Ã£o, o empenho, o 
carinho pelo trabalho e o talento da equipe!

ConheÃ§am agora um pouco deste excelente trabalho realizado pelo N
cleo de Arte da 6a.CRE!

[FOTO]

[FOTO]

As linguagens oferecidas pelo N
cleo sÃ£o: m
sica (canto coral, flauta doce, teclado etc.), vÃ-deo/animaÃ§Ã£o, artes 
plÃ¡sticas (pintura, desenho etc.), arte e tecnologia, danÃ§a (sapateado, jazz 
etc.). 
As oficinas acontecem tanto na prÃ³pria sede do N
cleo de Arte, quanto 
em escolas cadastradas (no contraturno) para as oficinas itinerantes.

[FOTO]

Alunos visitando a 1a. Mostra do N
cleo de Arte em 2009 (paredes: trabalhos da Oficina de Desenho, profa. Luciana 
Lima; teto: trabalhos da Oficina de Pintura, prof. Jabim Nunes)

[FOTO]

Detalhe da instalaÃ§Ã£o 
da Oficina de Pintura do prof. Jabim Nunes na 1a. Mostra de 2009 - alunos da 
E.M. Mario Piragibe interagindo com a obra

[FOTO]

Prof. Bruno Bentolila (Oficina de VÃ-deo), visita ao SÃ-tio Roberto Burle Marx 
(2011)

[FOTO]

Oficina de VÃ-deo, prof. Bruno Bentolila

Página 318



RIOEDUCA 1
[FOTO]

Prof. Jabim (Oficina de Pintura / Artes Visuais)

[FOTO]

Profa. Luciana (Oficinas de Desenho e de Arte e Tecnologia)

[FOTO]

A primeira Oficina de Arte e Tecnologia ministrada pela profa. Luciana 
(2009-2010)

[FOTO]

Profa. MÃ´nica Coropos (Oficina de M
sica), que dirige o N
cleo de Arte Grande Otelo, posando junto ao trabalho dos alunos da Oficina de 
Pintura do prof. Jabim Nunes, numa Mostra da 6a.CRE

[FOTO]

Profa. Ruth Rejala (sorridente, Ã  direita), Adjunta de DireÃ§Ã£o do N
cleo de Arte Grande Otelo

[FOTO]

Profa. Elen, Oficina de Flauta Doce e Oficina de Teclado

[FOTO]

Uma das primeiras turmas da profa. Elen (Oficina de Flauta Doce): aqui, com seus
alunos diante das pinturas dos corredores da ex-sede do N
cleo de Arte Grande Otelo (CIEP Zumbi dos Palmares)

[FOTO]

A primeira Oficina de AnimaÃ§Ã£o do N
cleo (2009-2010), profa. Imaculada

[FOTO]

Outra cena da primeira Oficina de AnimaÃ§Ã£o do N
cleo (2009-2010), profa. Imaculada
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(alunos assistindo ao resultado de suas primeiras realizaÃ§Ãµes)

[FOTO]

Oficina de AnimaÃ§Ã£o especial para surdos com alunos da E.M. Ã‰rico VerÃ-ssimo 
(
cliquem aqui e vejam o making off da oficina
), profa. Imaculada

[FOTO]

Oficina de AnimaÃ§Ã£o (itiner
ncia na E.M. Mario Piragibe), profa. Imaculada

[FOTO]

Profa. Juliana Reis e profa. KÃ©sia (Oficina de DanÃ§a)

[FOTO]

Profa. Luciana e Profa. MÃ´nica posando com as alunas da Oficina de DanÃ§a

[FOTO]

Detalhe: alunas da Oficina de DanÃ§a (profas. Juliana e KÃ©sia)

[FOTO]

Detalhe: alunas da Oficina de DanÃ§a (profa. Juliana e profa. KÃ©sia)

[FOTO]

AtravÃ©s das linguagens artÃ-sticas trabalhadas no N
cleo de Arte, busca-se ampliar o olhar e a percepÃ§Ã£o dos alunos, desenvolvendo
a sensibilidade, a reflexÃ£o e a imaginaÃ§Ã£o.

SAPATEADO NA POSSE DO GRÃŠMIO ESTUDANTIL 2011

Profa. Juliana Reis

 [VÃDEO]

[FOTO]
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Outro registro da Oficina de DanÃ§a

POSSE DO GRÃŠMIO ESTUDANTIL / 6a.CRE

(Prof. 
Marcos Heber)

 [VÃDEO]

[FOTO]

Profa. MÃ´nica com alunos da Oficina de M
sica

O objetivo do N
cleo Ã© aumentar o contato com as vÃ¡rias formas de arte e a experiÃªncia com as
diferentes etapas do trabalho, atravÃ©s do fazer, do conhecer e o pensar. Nas 
aulas, os alunos aprendem o vocabulÃ¡rio bÃ¡sico de cada linguagem para criarem 
seus prÃ³prios trabalhos, com consciÃªncia artÃ-stica e social.

[FOTO]

O N
cleo de Arte Grande Otelo foi inaugurado em 13 de marÃ§o de 2009, com sede no 
CIEP Zumbi dos Palmares, em Acari / Fazenda Botafogo, na cidade do Rio de 
Janeiro (atualmente, aguarda a liberaÃ§Ã£o de um novo espaÃ§o para sua sede).

 VÃDEO DA INAUGURAÃ‡ÃƒO DO N
CLEO DE ARTE DA 6a.CRE (13/03/2009) 

POR BRUNO BENTOLILA

 [VÃDEO]

[FOTO]

Parte da equipe de professores no dia da inauguraÃ§Ã£o do N
cleo de Arte Grande Otelo

[FOTO]

A SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do Rio, Claudia Costin, e Profa. Nazareth Machado, 
SME-RJ, inaugurando o N
cleo de Arte Grande Otelo/6a.CRE-RJ

[FOTO]
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Profa. MÃ´nica e profa. Luciana muito emocionadas com a inauguraÃ§Ã£o de um N
cleo de Arte que elas (junto com o prof. Jabim) batalharam por quase dez anos 
para implantar na 6a.CRE!

[FOTO]

Desenho do artista Grande Otelo pelo aluno Diego da Oficina de Desenho da profa.
Luciana Lima

O fazer artÃ-stico Ã© a forma mais fiel e confiÃ¡vel da histÃ³ria da humanidade.
Ao nosso redor estÃ¡ um universo rico em cores, formas, letras, imagens, 
movimentos e sons. 
O homem nÃ£o foi criado somente para servir de maneira utilitÃ¡ria, mas tambÃ©m 
para expressar seus sentimentos e formas artÃ-sticas, sua visÃ£o de mundo.

CANTO CORAL NA ITINER
 NCIA NA E.M. Ã‰RICO VERÃSSIMO

Prof.
Marcos Heber Paiva e Prof. ClÃ¡udio Costa

 [VÃDEO]

ALGUNS DOS TRABALHOS DE NOSSOS ALUNOS

(InformaÃ§Ãµes extras e demais crÃ©ditos cliquem: YouTube)

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

[FOTO]

Trabalhos (acima e abaixo) dos alunos do prof. Jabim Nunes (Oficina de Pintura)
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[FOTO]

NOTAS:

(1) O 
N
cleo de Arte Gr
ande Otelo
/ 6a.CRE 
tem um blog: nÃ£o deixem de visitar para conhecer as atividades e trabalhos 
realizados (cliquem 
aqui...
)!

(2) Nos textos da postagem, fragmentos do artigo escrito pelo prof. Jabim Nunes,
em parceria com o prof. Bruno Bentolila, a partir das informaÃ§Ãµes dos Planos 
de Aula dos professores das Oficinas do N
cleo de Arte Grande Otelo (ver a postagem 
ApresentaÃ§Ã£o
- cliquem no tÃ-tulo em negrito).

(3) Ainda, aqui no blog 
Rioeduca: A RevoluÃ§Ã£o Acontece
, vejam a postagem sobre o blog do prof. Jabim Nunes, onde ele apresenta o 
trabalho realizado com seus alunos do N
cleo de Arte Grande Otelo (
cliquem aqui
), e tambÃ©m sobre a Oficina de Arte e Tecnologia da profa. Luciana Lima, 
Arte nÃ£o Ã© sÃ³ no papel
 (cliquem no tÃ-tulo) e o trabalho na E.M. Comandante Arnaldo Varella (
cliquem aqui
-1
- 
aqui
-2
 e 
aqui
-3
).
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

Quanta arte e sensibilidade!!! ParabÃ©ns aos professores,alunos e direÃ§Ã£o do 
nÃºcleo Grande Otelo.REJANE FARIA
Postado por 
rejane Faria
 em 28/06/2011 07:59

ParabÃ©ns! Imaculada pela Valiosa matÃ©ria do Nosso NÃºcleo de Arte GRANDE OTELO
no RioEducaNet! Seu trabalho sempre na vanguarda da EducaÃ§Ã£o! Seus conteÃºdos 
sÃ£o valiosos para os apreciadores de uma EducaÃ§Ã£o de Qualidade, Inovadora , 
adiante do Tempo! Muitos dormem quando o sol dÃ¡ o seu belÃ-ssimo espetÃ¡culos, 
mais, os sensÃ-veis ficam sempre de prontidÃ£o esperando seu esplendoroso 
reluzir ao amanhecer! Pois sabem que cada dia Ã© um espetÃ¡culo Ãºnico e 
surpreendente! Momentos que jamais voltarÃ£o. A VocÃª! Toda nossa GRATIDÃƒO !
Postado por 
nomeComentario
 em 28/06/2011 13:14

Olhar a nossa histÃ³ria, cada aluno, cada etapa, cada sonho realizado, cada 
barreira transposta, Ã© a certeza de que vale muuuuuuuito Ã  pena fazer o que se
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sabe e fazer com paixÃ£o e amor, profissionalismo e garra. Estas sÃ£o aÃ§Ãµes 
presentes no Arte-educador, aquele que semeia em coraÃ§Ãµes potencialmente 
fÃ©rteis, acreditando quando mais ninguÃ©m acredita, e ve-los florescer. 
Obrigada a cada um que fez ou faz parte desta histÃ³ria vitoriosa que se chama 
NÃšCLEO DE ARTE GRANDE OTELO!
Postado por 
MÃ´nica Coropos
 em 28/06/2011 18:47

ParabÃ©ns a todos. Os trabalhos sÃ£o Ã³timos. Da para ver a alegria no rosto de 
todos. Muito lindo.
Postado por 
Regina Coeli
 em 28/06/2011 22:12

 ADOREI !!! DESEJO A VOCÃŠS QUE A NOVA SEDE VENHA RÃPIDO. ESTE LINDO TRABALHO 
NÃƒO PODE PARAR.PARABÃ‰NS !!!
Postado por 
MARGARETH LOPES
 em 29/06/2011 07:36

Ã‰ emocionante ver nossa trajetÃ³ria. Sem comentÃ¡rios...
Postado por 
Luciana G R Lima
 em 25/10/2011 09:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/06/2011

 <TÃTULO>
Projeto Animais - Uma HistÃ³ria de AlfabetizaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, riodeleitores, alfabetizaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

A turma 1103, da E.M. Delfim Moreira 
 3
 CRE, vem descobrindo que a brincadeira com os animais pode ser bem mais que 
divertida! Eles soltaram as feras, atravÃ©s da organizaÃ§Ã£o de momentos de 
leitura que a Professora Cristiane Zicarelli possibilitou aos alunos no contato 
com livros de diversos autores que envolvam o tema: Animais.

[FOTO]
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Segundo a prof
 , 
manuseando, lendo, ouvindo, descobrindo, sentindo 
 estÃ¡ sendo possÃ-vel desenvolver atividades que propiciem um trabalho de 
literatura realmente produtivo, significativo e integrado com todas as Ã¡reas do
conhecimento.

Ela tambÃ©m cita o n
cleo curricular bÃ¡sico MULTIEDUCAÃ‡ÃƒO, na sÃ©rie 
MultieducaÃ§Ã£o na Sala de Aula
:

 Uma aula que se baseie no princÃ-pio da narrativa das histÃ³rias tende a obter 
sucesso. Cria-se, a partir de qualquer tema, um cotidiano, trabalha-se a 
essÃªncia e nÃ£o os pormenores, simplificando e clareando os conte
dos, faz-se vibrar as emoÃ§Ãµes 
 Essa parte, digamos afetiva, abre espaÃ§o para o cognitivo, pois, a partir da 
audiÃ§Ã£o de histÃ³rias, as crianÃ§as desenvolvem um sentido de causalidade mais
apurado, aprendem a formular hipÃ³teses e a resolver problemas.

Voltando ao relato da Prof
 Cristiane, tudo que estÃ¡ sendo realizado em sala de aula vem sendo vivenciado 
pelos alunos. Eles sÃ£o sujeitos participantes de suas aprendizagens e, assim, 
construindo conhecimentos mais reais. A sala vem se transformando num espaÃ§o de
sonhos. A realidade a volta se torna mais alegre e cooperativa e o trabalho 
pedagÃ³gico, realizado de forma l
dica, prazerosa e privilegiando a literatura rende frutos mais doces e 
consistentes.

Vamos ver o passo a passo do projeto? O vÃ-deo acima Ã© bem explicativo.

     Tenho certeza que vocÃªs vÃ£o adorar!!! 

ParabÃ©ns a Prof
 Cristiane Zicarelli pelo Projeto e reflexÃµes e Ã  turma 1103! Estamos 
aguardando o cumprimento da promessa final do vÃ-deo!!!!
Imagens e texto adaptado do relato da Prof
 Cristiane Zicarelli
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3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

alfabetizaÃ§Ã£o
(19)

 <COMENTÃRIOS>

Cris,
Lindo!!!!!!!!!
ParabÃ©ns turminha!!!!!!  
Beijos!!!
Postado por 
Professora Ana Neves
 em 03/10/2011 21:30

Trabalhei com a Cristiane por muitos anos e posso dizer que realmente suas aulas
sÃ£o sempre assim: vivas, dinÃ¢micas, plenas de significados; e que ela de fato 
utiliza a Literatura de mÃºltiplas maneiras: para a fruiÃ§Ã£o, mas tambÃ©m no 
processo de Letramento. Uma professora admirÃ¡vel! Felipe Lacerda - Chefe da 
Equipe de Leitura da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o de Duque de Caxias - RJ.
Postado por 
Felipe Lacerda
 em 23/10/2011 11:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/06/2011

 <TÃTULO>
Blogs de Professores de LÃ-ngua Portuguesa - 3Âª CRE
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<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsderioeducadores.

Hoje vamos conhecer dois blogs de professoras de LÃ-ngua Portuguesa da 3
 CRE. Elas sÃ£o Prof
 Maria Carolina e Prof
 Clarice Menezes e ampliaram suas salas de aulas para o mundo virtual. Atualizam
seus blogs e utilizam o Twitter para interagir com seus alunos.

[FOTO]

[FOTO]

Vamos comeÃ§ar com o blog 
MemÃ³ria do Trabalho
 da prof
 Clarice Menezes.

[FOTO]

[FOTO]

A criaÃ§Ã£o do blog serve, alÃ©m da funÃ§Ã£o bÃ¡sica de registro de atividades e
experiÃªncias, como espaÃ§o para reflexÃ£o e troca de ideias entre seus pares e 
interaÃ§Ã£o com seus alunos. Ã‰ o que vemos registrado desde 2009 neste blog. 
Muitos trabalhos entrelaÃ§am a linguagem verbal e nÃ£o verbal. Este tambÃ©m Ã© o
tema do posts mais recente como podemos ver no slideshow abaixo:

Outra atividade interessante sÃ£o os contos de fadas com toque irreverente e de 
vida real realizados a partir de uma oficina de textos. O nono ano da E.M. 
Francisco Jobim estava inspirado.

[FOTO]

O blog 
MemÃ³ria do Trabalho
 aguarda sua visita para ver estas e outras atividades. Passe lÃ¡ e deixe seu 
comentÃ¡rio! ParabÃ©ns Prof
 Clarice!

[FOTO]

A prÃ³xima parada Ã© a 
Companhia de MetÃ¡foras
, blog da Prof
 Maria Carolina, criado para dinamizar suas aulas e aumentar a interaÃ§Ã£o com 
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seus alunos.

[FOTO]

[FOTO]

LÃ¡ podemos ver uma continuaÃ§Ã£o de suas aulas, com destaque para as criaÃ§Ãµes
dos alunos a partir de suas propostas. Temos a campanha publicitÃ¡ria contra o 
bullying:

[FOTO]

A criaÃ§Ã£o individual de personagens que, mais tarde, farÃ£o parte de uma 
narrativa de um grupo de alunos. Ou seja, vem mais coisa boa por aÃ-!

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã  Prof
 Carolina por este canal aberto com seus alunos! E vocÃª tambÃ©m pode visitar e 
comentar. EstÃ¡ Ã  dist
ncia de um clique.

[FOTO]

EntÃ£o, nÃ£o bateu uma curiosidade sobre as ideias e atividades dessas 
professoras? VÃ¡ visitÃ¡-las em seus blogs! VocÃª tambÃ©m tem o seu? Divulgue! 
Procure seu representante no Rioeduca. Pela 3
 CRE, entre em contato: angela.freitas@rioeduca.net. Estamos aguardando seu 
e-mail!!!

tweet
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3Âªcre
(223)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/06/2011

 <TÃTULO>
CONTO DE FADAS NA  C.M SAMORA MACHEL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, creches, riodeleitores.

Quem nÃ£o gosta de ouvir uma boa histÃ³ria ou um belo conto de fadas?

As crianÃ§as da 
Creche Municipal Samora Machel - 1
 CRE, 
nÃ£o sÃ³ ouviram as histÃ³rias, como tambÃ©m foram as estrelas destes contos, 
possibilitando a fantasia, o sonho e a sensibilidade dos pequenos.

Convidamos vocÃª a ler o relato do trabalho desenvolvido 
e a ver as imagens registradas pela equipe da Creche.

[FOTO]

Mais uma Princesa se casa em cerimÃ´nia para poucos convidados ...

Ã‰ isso mesmo, uma princesa se casou em nossa creche! Foi a Princesa Rosa Choque
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que encontrou o seu prÃ-ncipe e casou-se com ele na sexta-feira, no meio da 
tarde, com as crianÃ§as da creche como convidados.

Todas as crianÃ§as da creche foram convidadas para assistir o casamento, mas 
como nem todas conheciam a histÃ³ria da princesa, a turma do EI-30 fez a 
encenaÃ§Ã£o.

Foi lindo ver as carinhas das crianÃ§as do Maternal I e do BerÃ§Ã¡rio assistindo
aos amiguinhos da Maternal EI-30 representando a histÃ³ria da Princesa Rosa 
Choque!

[FOTO]

Todos os alunos da turma 30 participaram: alÃ©m da princesa com seu maravilhoso 
vestido cor de rosa choque e do prÃ-ncipe que chegou montado em seu cavalinho de
pau, participaram do teatrinho o sapo, o dragÃ£o, as fadas madrinhas com 
varinhas de condÃ£o e atÃ© outros bichinhos como o leÃ£o, o passarinho, algumas 
Ã¡rvores e flores. Cada crianÃ§a participou com o personagem que escolheu e 
todos se sentiram muito importantes! No cenÃ¡rio estava o maravilhoso castelo da
princesa, construÃ-do com tijolos de caixinhas de leite e decorados com muito 
carinho por toda a turma.

Depois da histÃ³ria contada por nossos atores mirins da turma EI-30, aconteceu o
casamento encenado pelos aluninhos da turminha EI-31. Foi o maior sucesso ver 
prÃ-ncipe e princesa com seus trajes de casamento! Todos os aluninhos da turma 
EI-31 participaram fazendo o papel de convidados reais, cada qual com sua coroa,
para prestigiar o casamento real.

[FOTO]

Como todo casamento Ã© um festa, todos danÃ§aram bastante ao som do hit 
A Princesa Rosa Choque
(ritmo da m
sica 
Atirei o pau no gato
) criado pelas educadoras da creche (elas sÃ£o Demais!! )

[FOTO]

Ao final do casamento as turminhas foram para suas salas onde lancharam o 
delicioso bolo de casamento da princesa. Foi um dia inesquecÃ-vel
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[FOTO]

Fonte:
http://cmsamoramachel.blogspot.com/

Texto e Fotografia: Equipe da Creche Municipal Samora Machel

1Âªcre
(234)

riodeleitores
(165)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Oi gostei muito deste projeto, gostaria de contar esta histÃ²ria na minha sala. 
Voces tem o texto para enviar? obrigada.
Postado por 
Paola
 em 01/07/2011 19:41
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/07/2011

 <TÃTULO>
ConheÃ§am o Clube Escolar FundÃ£o

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.

[FOTO]

O 
Clube Escolar FundÃ£o
 Ã©
um dos EspaÃ§os de ExtensÃ£o Escolar da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o onde 
crianÃ§as e jovens, da Rede Municipal e da Comunidade tÃªm acesso a atividades 
desportivas, no contraturno da escola, complementando o espaÃ§o escolar.

Funciona nas dependÃªncias da Escola de Ed. FÃ-sica e Desportos da UFRJ, com 
atividades ministradas por professores de Ed. FÃ-sica da Rede Municipal. 

Sua clientela Ã© formada, na maioria, por 
alunos das escolas municipais, professores, alunos e funcionÃ¡rios da EEFD/UFRJ,
comunidade (alunos de escolas nÃ£o municipais) e pais de 

OS OBJETIVOS:

- Educar atravÃ©s do esporte de forma l
dica, crÃ-tica e social;

- Ocupar o tempo livre do aluno com atividades culturais;

- Aprendizado de uma atividade desportiva como meio de formaÃ§Ã£o integral do 
indivÃ-duo,

abordando os aspectos afetivos, motores, cognitivos e sociais.

AS OFICINAS:

Futsal;

Handebol;

Basquetebol;
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Voleibol;

Ballet;

DanÃ§a;

TÃªnis de Mesa;

Xadrez;

NataÃ§Ã£o;

Nado sincronizado;

GinÃ¡stica ArtÃ-stica;

GinÃ¡stica RÃ-tmica e Trampolim, 

Karate e Jiu-jitsu.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns especial 
a essa equipe, nÃ£o sÃ³ 
pelo magnÃ-fico trabalho realizado, mas tambÃ©m pela colaboraÃ§Ã£o e gentileza 
do envio do texto e das imagens reveladas nessa ediÃ§Ã£o.

Revele o seu talento tambÃ©m, os seus trabalhos merecem estar para alÃ©m dos 
muros da Escola!

Procure seu representante de acordo com a CRE da sua Unidade
.

Para isso 
clique aqui
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 e...

Envie agora mesmo o seu material ou tire suas d
vidas.

tweet

educaÃ§Ã£o
(73)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a essa equipe, vocÃªs dÃ£o um verdadeiro show!!!
Postado por 
ProfÂ² LÃºcia
 em 07/07/2011 20:09

estou muito contente pois meus filhos estaÃµ adorando! so fico triste, porque 
acho que os diretores das escolas deviam divulgar mais para os responsaveis das 
crianÃ§as
Postado por 
nomeComentario
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 em 27/09/2011 22:16

Eu gostei, vou fazer imediatmente, eu adoro essas coisas ! xD
Postado por 
Charlles Costa
 em 09/04/2012 15:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 28/06/2011

 <TÃTULO>
PROJETO AVATAR (E.M. BARONESA DE SAAVEDRA - 8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, concursos, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

8Âªcre
(193)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/07/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA TURMA 1401 - ESCOLA FREI GASPAR

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsdealunos.

O Blog da turma 1401 da E. M. Frei Gaspar estÃ¡ repeto de novidades! Organizado 
pela professora Elen Martins, o espaÃ§o traz diversas informaÃ§Ãµes relativas 
Ã s matÃ©rias, tais como calendÃ¡rios de provas, trabalhos dos alunos e revisÃ£o
de conte
dos. Neste mÃªs uma novidade interessante sÃ£o as images da festa realizada pela
turma em comemoraÃ§Ã£o ao aniversÃ¡rio da professora. Vale a pena conferir e ver
como a partir de uma iniciativa simples Ã© possÃ-vel motivar os alunos e 
envolvÃª-los nas diversas atividades em sala em mesmo nas extraclasse.

[FOTO]
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A revisÃ£o da estrutura da narrativa foi exposta a partir de trechos comentados 
de Chapeuzinho Vermelho:

[FOTO]

Fique por dentro das novidades do blog da turma clicando 
AQUI
 !

7Âªcre
(192)

blogsdealunos
(10)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 01/07/2011

 <TÃTULO>
O JOVEM GURI NO CIEP MAESTRINA CHIQUINHA GONZAGA (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, artescÃªnicas, artesmusicais.

[FOTO]

8Âªcre
(193)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
Encontro de Professores de Geografia da 10Âª CRE  no Centro Cultural de Santa 
Cruz

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, capacitaÃ§Ã£o.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 02/07/2011

 <TÃTULO>
TV AUTONOMIA: PROJETO AUDIOVISUAL DA E.M. LEVY MIRANDA/6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, 6Âªcre.

 [VÃDEO]

A profa. Luciana Lima, do N
cleo de Arte Grande Otelo, apresentou-me este interessante projeto realizado por
alunos da Turma 8802 da E.M. Levy Miranda (escola em que a professora Luciana 
jÃ¡ trabalhou), sob orientaÃ§Ã£o da profa. Diana Sobreira, como culmin
ncia do PPP da U.E. no ano de 2011.

PARABÃ‰NS 
 E.M. LEVY MIRANDA, AOS ALUNOS DO PROJETO E 
 PROFESSORA DIANA SOBREIRA!
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6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

Quem assiste a esse vÃ-deo vai comprovar que Ã© um trabalho de excelente 
qualidade! A professora Diana Ã© show!
Postado por 
Luciana Lima
 em 02/07/2011 10:30

Essa professora Ã© realmente excelente! parabÃ©ns pelo trabalho!
Postado por 
nomeComentario
 em 04/08/2011 17:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 03/07/2011

 <TÃTULO>
BLOGS DE EDUCADORES DO CIEP Dr. ADÃƒO PEREIRA NUNES/6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
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6Âªcre, blogsdeeducadores, blogsdeescolas.

[FOTO]

(cliquem na imagem e acessem o 
BlogAdÃ£o
!)

A profa. Gisele Cordeiro, coordenadora do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes e 
criadora do 
BlogAdÃ£o
 (o blog do CIEP AdÃ£o), contou-me recentemente, pelo Twitter, que muitos de 
seus professores estavam criando ou jÃ¡ tinham blogs educacionais para divulgar 
o trabalho que realizam na escola (e demais atividades, como as aulas-passeio, 
os eventos etc.). Fiquei surpresa com a quantidade e muito curiosa para 
conhecÃª-los! Gisele me enviou os links e eu fui visitar os blogs... 
Gostaria que todos conhecessem, portanto, vou compartilhÃ¡-los aqui: 

Obs.:
 Em cada blog que visitei, escolhi uma postagem 
para ilustrar - clicando nas imagens, entra-se na home dos blogs, clicando em 
continua 
(ou 
acessem
), entra-se nas postagens escolhidas!

Blog Educadora de Vanguarda (da
profa. Carla Siqueira)

[FOTO]

(cliquem na imagem e acessem o blog)

Centro Cultural Caixa EconÃ´mica Federal:
Turma 1401 curtiu uma tarde muito divertida no Centro Cultural da Caixa 
EconÃ´mica Federal.
Estavam todos empolgados e ansiosos com o passeio. Ficaram admirados com as 
belezas da Cidade Maravilhosa. Foi tudo de bom!! (
continua...
)

[FOTO]

A turminha em outro momento...

Blog Professora Claudia Marques

[FOTO]

Passeio no Teatro da GÃ¡vea (cliquem na imagem e acessem o blog)

Passeio Oi futuro!

Página 343



RIOEDUCA 1

A turma das professoras Carmem e Claudia ValÃ©ria, foram para uma aula passeio 
ao Museu da Oi. O passeio foi pura diversÃ£o e conhecimento. As crianÃ§as e os 
professores adoraram , mais uma parceria com o Bairro Educador! (
acessem...
)

[FOTO]

No MertrÃ´, antes do passeio...

Blog Professora Priscila (da turma 1103)

[FOTO]

(cliquem na imagem e acessem o blog)

Quarta feira Ã© o dia da receita

Contamos a histÃ³ria do livro 
A Cesta de Dona Maricota
, de Tatiana Belinky, com uso do fantoche e de diversas frutas, legumes e 
verduras. SugestÃ£o da minha estagiÃ¡ria Arlene que organizou essa 
apresentaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Foi uma aula super saborosa, pois comemos salada de frutas e uma salada 
acompanhando o almoÃ§o da escola (alface, tomate, milho e palmito). AlÃ©m da 
degustaÃ§Ã£o, trabalhamos em grupo a construÃ§Ã£o das palavras e a 
diferenciaÃ§Ã£o entre legume, verdura e fruta, alÃ©m dos nutrientes de cada uma.
Toda quarta preparamos um prato diferente. JÃ¡ preparamos: pizza, macarronada, 
bolo de chocolate, salada de frutas e de verdura, doce de leite, pipoca, pÃ£o de
coco... e vem muito mais por aÃ-... (
acessem
)

[FOTO]

Teatrinho educativo

Blog Quer Saber? Vem CÃ¡ e DÃ¡ Uma Olhadinha... (da profa. Carmem)

[FOTO]

(cliquem na imagem e acessem o blog)

CINEMA EM RAMOS: DIA 6 DE JUNHO DE 2011 COM O CIEP ADÃƒO

FOMOS AO CINEMA EM RAMOS COM TODOS OS ALUNOS DO CIEP DR. ADÃƒO PEREIRA NUNES EM 
6 DE JUNHO DE 2011, FOI MT DIVERTIDO...AS CRIANÃ‡AS COMO SEMPRE SE DIVERTIRAM E 
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VOLTARAM COM MUITAS NOVIDADES A COMPARTILHAR... (
acessem
)

[FOTO]

A professora com sua turma

[FOTO]

Uma pose especial...

Blog Turma 1203 (da profa. Barbara)

[FOTO]

(cliquem na imagem e acessem o blog)

A professora BÃ¡rbara estÃ¡ iniciando (2011) o blog, e uma de suas primeiras 
postagens apresentam os momentos registrados da turma em 2010 (
Antigas 2010
: 
acessem
)

[FOTO]

Blog Eu Amo Ser Professora (da profa Sonia Gwendolyn)

[FOTO]

(cliquem na imagem e entrem no blog)

 COMO TIRAR ÃGUA DE UM RECIPIENTE? T: 1.203 - 10/06/11

Essa aula foi super fantÃ¡sticaaaaaaa, ele realmente perceberam que o ar ocupa 
espaÃ§o mesmo. E lembraram da aula anterior de como fiz pra tirar o ar do 
copinho. Quando perguntei por que a bola nÃ£o enchia na garrafa, Daniel me 
respondeu que era por causa do ar que jÃ¡ estava na garrafa. E me fiz de boba e 
perguntei : NÃ£o entendi, o ar atrapalha? E ele me respondeu: - Claro tia, dois 
corpos nÃ£o ocupam o mesmo lugar (
continua...
)

[FOTO]

[FOTO]

Este blog, jÃ¡ divulguei aqui, no 
Rioeduca Net, A RevoluÃ§Ã£o Acontece: 
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EU AMO SER PROFESSORA: MAIS UM NOVO BLOG DA 6a.CRE!
(
acessem
)
.

Para finalizar, escolhi esta postagem do prÃ³prio blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira
Nunes:

BlogAdÃ£o

[FOTO]

Arte Ã© sempre tudo de bom!

Visita ao Universo de Miyazaki|Otomo|Kon (Caixa Cultural)

A mostra: 
O Universo de Miyazaki, Otomo, Kon
, no Centro Cultural da Caixa, foi uma sugestÃ£o do blog 
Blahcultural.blogspot.com. NÃ³s, do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes gostamos da 
sugestÃ£o e fomos conferir o evento, que teve inÃ-cio em 28 de junho , com 
tÃ©rmino previsto para o dia 10 de julho. Foi uma grande oportunidade de 
assistir uma cinematografia rica e rara. O evento apresenta filmes de animaÃ§Ã£o
japoneses que nÃ£o chegaram nas telas cariocas, alÃ©m disso, pretende debater a 
relev
ncia e a influÃªncia dos japoneses dentro do cinema de animaÃ§Ã£o (
continua...
).

[FOTO]

Esta aula passeio vai 
certamente render bons frutos! Ã‰ preciso lembrar que o CIEP AdÃ£o tem todo um 
trabalho ligado Ã s artes audiovisuais, com produÃ§Ãµes em vÃ-deo, animaÃ§Ã£o 
etc.

NOTA:

Vejam algumas outras postagens do 
BlogAdÃ£o
 aqui no 
Rioeduca Net: A RevoluÃ§Ã£o Acontece
 (cliquem nos tÃ-tulos a seguir)!

*
BlogAdÃ£o
: Novas Postagens! CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes / 6a.CRE!

*
LUZ, C
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MERA, AÃ‡ÃƒO! BLOGADÃƒO (BLOG da 6a.CRE)

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

blogsdeeducadores
(9)

 <COMENTÃRIOS>

A equipe do CIEP Dr. AdÃ£o agradece, estamos muito felizes!
Postado por 
gisele cordeiro
 em 03/07/2011 20:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/06/2011

 <TÃTULO>
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BLOG PROJETOS PEDAGÃ“GICOS PARA CRECHES E ESCOLAS/6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeeducadores, dengue.

OUTRO NOVO BLOG DA 6a.CRE!

[FOTO]

(cliquem na imagem acima e acesse o blog)

A professora MÃ¡rcia Neves, do CIEP Antonio Candeia Filho e do CIEP Zumbi dos 
Palmares, enviou-me um e-mail solicitando a divulgaÃ§Ã£o de seu
blog 
sobre 
projetos pedagÃ³gicos para creches e escolas
: 
Marcia by Marcia: DivulgaÃ§Ã£o de trabalhos na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o e projetos de
leitura e escrita
.

No blog, hÃ¡ muitas propostas de projetos interessantes... Ã‰ sÃ³ conferir!

PROJETO 
SEMEANDO SONHO E PAZ, COLHENDO AMOR E ALEGRIA

[FOTO]

(Cliquem na imagem acima e entrem na postagem)

APRESENTAÃ‡ÃƒO:

Um espaÃ§o no terreno da creche e um pouco de terra. Uma recreadora dedicada e 
disposta a aprender algumas tÃ©cnicas de plantio e se responsabilizar pela 
horta. Assim a creche Zilka Salaberry aderiu ao projeto da prefeitura do rio de 
Janeiro, o Projeto Horta nas Escolas. O primeiro passo foi inscrever a 
recreadora Janduir em um curso oferecido pela fundaÃ§Ã£o Rio hortas onde ela 
pÃ´de aprender tÃ©cnicas de jardinagem. A partir daÃ-, desenvolvemos algumas 
sugestÃµes de atividades e os recreadores com sua criatividade foram criando 
vÃ¡rias outras e adaptando cada uma ao perfil de suas turmas. O resultado foi o 
projeto 
Semeando Sonho e Paz, Colhendo Amor e Alegria
.

JUSTIFICATIVA:

As crianÃ§as atualmente tÃªm pouco contato com a natureza. Sabemos que as 
crianÃ§as em geral gastam grande parte do seu tempo em frente Ã  televisÃ£o, 
computador, vÃ-deo game. Sem negar a import
ncia de tais atividades, ressaltamos que paralelamente hÃ¡ uma grande 
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necessidade de levar ao conhecimento das crianÃ§as o prazer do contato com a 
natureza.

As atividades da horta levam a crianÃ§a a observar as fases de desenvolvimento 
das hortaliÃ§as, tÃ©cnicas mais simples de plantio e colheita, alÃ©m de conhecer
e acompanhar a vida e movimentaÃ§Ã£o de pequenos animais que habitam esse 
espaÃ§o.

Essas atividades fazem a crianÃ§a descobrir o prazer de mexer na terra e a 
satisfaÃ§Ã£o de ingerir alimentos dos quais participaram ativamente do processo 
plantio/cuidados/ colheita.

A horta na creche tem por finalidade humanizar as relaÃ§Ãµes das crianÃ§as com a
natureza, ampliando suas experiÃªncias e conhecimentos sobre ela, jÃ¡ que muitas
vezes estas relaÃ§Ãµes se limitam Ã s telas da televisÃ£o e do computador.

OBJETIVOS:

 Levar as crianÃ§as a um contato maior com a natureza;

 Humanizar as relaÃ§Ãµes da crianÃ§a com o ambiente por meio deste contato;

 Apresentar Ã s crianÃ§as todo o processo pelo qual o alimento passa desde o 
plantio atÃ© a mesa;

 Despertar o interesse pelas formas de vida que habitam o espaÃ§o da horta.

ATIVIDADES:

 HistÃ³rias

 Levar a terra para a sala de aula para que as crianÃ§as manuseiem;

 Observar a horta pela janela da sala de aula;

 Sentir a textura das folhas;

 Plantar feijÃ£o (ou outras sementes) no potinho de iogurte;
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 Visitas Ã  horta em pequenos grupos, orientados pelo recreador;

 ConfecÃ§Ã£o de Ã¡rvores, com papÃ©is de vÃ¡rios tipos ou folhas naturais;

 Pesquisar folhas na horta e fazer comparaÃ§Ãµes do tipo maior/menor, verde 
claro/verde escuro, liso Ã¡spero, etc.

 Fazer colagens com as folhas;

 Plantar verduras e legumes na horta (tomate, verduras, batatas, cenouras, etc.)

 Simular colheitas de bananas.

 Pesquisar a vida de pequenos animais da horta.

Obs.:

 As visitas Ã  horta deverÃ£o compor parte do horÃ¡rio da recreaÃ§Ã£o, pelo 
menos duas vezes na semana, para as turmas EI-30 e EI-31, sendo que nas duas 
primeiras semanas as visitas serÃ£o mais freq
entes, por se tratar de pequenos grupos.

 As turmas EI-40 e EI- 41 visitarÃ£o a horta no horÃ¡rio da tarde, antes das 
oficinas.

 As oficinas deverÃ£o seguir o tema 
horta
 o mÃ¡ximo possÃ-vel.

DESENVOLVIMENTO:

As atividades desenvolvidas no projeto estÃ£o anexadas ao PPP.

CONCLUSÃƒO:

Cada recreador, orientado pela professora articuladora e tambÃ©m de acordo com a
criatividade de cada um, desenvolveu atividades com sua turma.

As atividades na horta tornaram-se rotina permanente fazendo parte do dia a dia 
da creche, independente de se falar em projeto. Para a culmin
ncia do atual projeto, fizemos muitas fotos e um VCD. Hoje as crianÃ§as jÃ¡ 
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colhem os alimentos que muitas vezes sÃ£o utilizados no preparo da merenda.

PROJETO: 
PREVENÃ‡ÃƒO SIM, DENGUE NÃƒO!

[FOTO]

(cliquem na imagem para acessar a postagem)

JUSTIFICATIVA:

Diante da constante necessidade de conscientizaÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o a respeito 
da prevenÃ§Ã£o da Dengue, principalmente em um momento em que a cidade atravessa
uma fase de epidemia da doenÃ§a, decidimos abraÃ§ar a proposta da SME que todos 
os anos sugere trabalhos educativos sobre o tema.

Por conta da baixa faixa de idade das crianÃ§as da creche, procuramos fazer um 
trabalho apoiado na ludicidade, para que a consciÃªncia fosse despertada de 
forma prazerosa e divertida. A proposta de trabalho foi estendida aos 
responsÃ¡veis por meio de campanhas e uma culmin
ncia com apresentaÃ§Ã£o dos trabalhinhos das crianÃ§as e uma mÃ-dia de VCD, onde
aparecem alÃ©m de fotos das crianÃ§as, imagens ligadas ao tema.

OBJETIVOS:

 Conscientizar as crianÃ§as sobre a import
ncia da prevenÃ§Ã£o contra a dengue;

 MotivÃ¡-las a transmitir Ã  famÃ-lia e Ã  comunidade em que vivem os 
conhecimentos adquiridos na creche;

 Reconhecer os sintomas da doenÃ§a e maneiras de evitar a proliferaÃ§Ã£o do 
mosquito transmissor.

 Mostrar Ã s crianÃ§as que a prevenÃ§Ã£o da doenÃ§a Ã© uma responsabilidade 
coletiva e que cada um precisa fazer a sua parte.

RECURSOS:

HistÃ³rias, conversas, m
sicas, recorte/colagens, pinturas, fotografias, modelagens com argila, 
dramatizaÃ§Ãµes, rÃ¡dio-gravador, apresentaÃ§Ãµes do palhaÃ§o Pipoca e 
produÃ§Ãµes coletivas de texto e visuais.

DESENVOLVIMENTO:
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O projeto foi lanÃ§ado aos educadores da creche apÃ³s uma reuniÃ£o onde foram 
oferecidas diversas sugestÃµes de atividades. Foram utilizados in
meros recursos, como histÃ³rias, apresentaÃ§Ãµes do palhaÃ§o Pipoca, muitas 
conversas nas rodinhas das turmas e tÃ©cnicas de pinturas, recortes, m
sicas, modelagem em argila, visitas ao laboratÃ³rio de informÃ¡tica da E. M. Ana
de Barros C
mara, dramatizaÃ§Ãµes, etc.

Em cada turma houve uma adequaÃ§Ã£o ao perfil e Ã  faixa etÃ¡ria para que o 
trabalho fosse desenvolvido de forma eficiente. As crianÃ§as, em todo o tempo, 
eram incentivadas a socializar em casa as informaÃ§Ãµes adquiridas na creche 
tornando-se assim multiplicadoras na campanha contra a dengue.

O projeto culminou com uma exposiÃ§Ã£o de trabalhos das crianÃ§as, alÃ©m de 
apresentaÃ§Ã£o da m
sica da campanha e exibiÃ§Ã£o de um vÃ-deo onde aparecem os trabalhinhos dos 
alunos e mensagens de conscientizaÃ§Ã£o. Na ocasiÃ£o fizemos distribuiÃ§Ã£o de 
folders explicativo dos sintomas da doenÃ§a e forma de preveni-la.

 HÃ MUITO PROPOSTAS DE PROJETOS 
NO 
BLOG DA PROFa. MARCIA
!

NÃƒO DEIXEM DE VISITAR!
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6Âªcre
(247)

dengue
(23)

blogsdeeducadores
(9)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/06/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

A 
Escola Municipal Cardeal Leme- 1
 CRE
, compartilhou com os leitores do Rioeduca.net a sua mais nova ferramenta 
educativa: O espaÃ§o digital 
CARDEAL LEME. 

[FOTO]

O blog apresenta de uma forma criativa e encantadora os trabalhos realizados 
pela equipe de professores e alunos. AlÃ©m disso, este novo espaÃ§o educativo 
mostra aos seus leitores, 
imagens que refletem a qualidade do ensino desenvolvido na unidade.

[FOTO]

Para enriquecer ainda mais 
o ambiente digital, o blog publica os eventos que a escola participa, nos quais 
podemos perceber as talentosas habilidades dos alunos, bem como a competÃªncia 
de toda equipe escolar.

[FOTO]

Clique na imagem abaixo para conhecer um pouco mais do trabalho da 
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Escola Municipal Cardeal Leme.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/07/2011

 <TÃTULO>
Blog da E.M. Maria Leopoldina - 2Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
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2Âªcre, blogsdeescolas.

Vamos conhecer o blog da E.M. Maria Leopoldina, escola situada no bairro da 
GlÃ³ria

.

[FOTO]

Destaco do blog para vocÃªs uma postagem sobre o trabalho feito sobre a Semana 
de AlimentaÃ§Ã£o e Sa
de na qual o objetivo foi estimular a boa alimentaÃ§Ã£o com o consumo de frutas,
legumes e verduras na rotina alimentar da famÃ-lia.

[FOTO]

[FOTO]

A hora do lanche na escola tambÃ©m foi abordada com as crianÃ§as e os pais. Na 
oportunidade foi discutida a qualidade e valor nutricional do lanche que vem de 
casa (biscoitos, salgadinhos e refrigerantes) e foi mostrada a import
ncia do consumo do lanche oferecido na escola, cujo cardÃ¡pio Ã© planejado por 
nutricionistas para que as crianÃ§as tenham uma alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel e 
estimulante para o bom desenvolvimento.

E a melhor parte, foi feita a vivÃªncia do 
doce
 na degustaÃ§Ã£o de Gelatina, do 
salgado
 na degustaÃ§Ã£o da Pipoca e ainda sobre a temperatura (quente e frio), sucesso 
total.

TambÃ©m me chamou atenÃ§Ã£o no blog foi a apresentaÃ§Ã£o de toda a equipe da 
escola. Iniciativa muito legal mostrar os rostos daqueles que tÃ£o bem 
desempenham suas funÃ§Ãµes. ParabÃ©ns a todos da E.M. Maria Leopoldina e em 
especial a Coordenadora PedagÃ³gica Lucia Helena a quem tive ooportunidade de 
conhecer pessoalmente.

Blog da E.M. Maria Leopoldina
http://emmleopoldina.blogspot.com/

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM Rodolfo Garcia_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vamos aguardar a prÃ³xima Festa da Cultura que acontecerÃ¡ no mÃªs de
julho. 

[FOTO]

ConheÃ§a mais um pouquinho da EM Rodolfo Garcia, acessando 
http://emrodolfogarcia.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/07/2011

 <TÃTULO>
EM Professor Alfredo Russell: Paz, EducaÃ§Ã£o, Respeito.

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

A Bandeira da escola, que estÃ¡ no inÃ-cio da postagem, 
Ã© de
autoria do aluno Elton John.
Atividades da escola em 2011

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
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(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/07/2011

 <TÃTULO>
BRINCADEIRAS ECOLÃ“GICAS

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, meioambiente.

 Em conson
ncia com o projeto pedagÃ³gico voltado para as questÃµes ambientais, a equipe de
professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica da Escola Municipal Professora Helena Lopes 
Abranches, construiu brinquedos e desenvolveu brincadeiras com material 
reaproveitado. Integrando o l
dico e o ambiental, foi uma Ã³tima oportunidade para ensinar Ã s crianÃ§as a 
necessidade da reutilizaÃ§Ã£o do lixo, alÃ©m de ajudar a desenvolver a 
criatividade, a imaginaÃ§Ã£o, o senso estÃ©tico e de resgatar a import
ncia desses brinquedos.

 Os alunos coletaram o material (garrafa pet, jornal, tampinha), participaram da
confecÃ§Ã£o dos brinquedos e vivenciaram diversas brincadeiras, como: bola na 
garrafa, argolas, peteca, vai e vem, adoleta, bilboquÃª, garrafobol. Que 
diversÃ£o! Confira as fotos!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Parabenizamos a equipe pela Ã³tima iniciativa!

7Âªcre
(192)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/07/2011

 <TÃTULO>
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Inovando com recursos educativos: EducopÃ©dia na 7a.CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, educopÃ©dia.

Em uma realidade onde os alunos tÃªm acesso a diferentes formas de brincar, de 
se divertir e de interagir com o mundo, Ã© crucial que eles tambÃ©m disponham de
variadas formas de aprender. Atento a esse cenÃ¡rio, O Professor Vitor Hugo 
Almeida, atravÃ©s de diferentes recursos e ferramentas educacionais, vem 
inovando e experimentando com sucesso em sua prÃ¡tica docente.

[FOTO]

AtravÃ©s da EducopÃ©dia, que auxilia a diversificaÃ§Ã£o do ensino, mesclando o l
dico, as inovaÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas e diversas mÃ-dias, o professor elaborou 
atividades de leitura e matemÃ¡tica que permitiram aos alunos irem muito alÃ©m 
da tradicional decodificaÃ§Ã£o de cÃ³digos e nÃ£o apenas interagir, como tambÃ©m
brincar e se relacionar atravÃ©s do conte
do ensinado.

[FOTO]

 No dia 14 de junho a turma 1303 do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos trabalhou os 
conte
dos elencados nos Cadernos de Apoio PedagÃ³gico do bimestre sob a nova 
perspectiva oferecida pelas aulas digitais e autoexplicativas abordadas.

[FOTO]

A interatividade trazida pelo site permitiu Ã  turma uma situaÃ§Ã£o de diÃ¡logo 
interativo, adaptado a um maior n
mero de estilos de aprendizagem, de forma a estimular os vÃ¡rios sentidos numa 
mudanÃ§a de paradigma educativo: da transmissÃ£o de informaÃ§Ãµes e de efetiva 
construÃ§Ã£o do saber pelo aluno.

[FOTO]

O professor utilizou as aulas de LÃ-ngua portuguesa, que trataram como registrar
textos epistolares, como as cartas e os e-mails, e os alunos escreveram cartas 
para os seus amigos, que meio envergonhados, receberam as mesmas com alegria. A 
aula de MatemÃ¡tica falava sobre os sistemas monetÃ¡rios, a palavra 
salÃ¡rio
, o sistema monetÃ¡rio brasileiro e suas moedas. A turma ainda contou como uma 
sessÃ£o pipoca, assistindo fragmentos do filme 
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JoÃ£o e o PÃ© de feijÃ£o
 e se divertiu com os jogos trazidos pelo site.

7Âªcre
(192)

educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

Qual o nome da escola?
Postado por 
nomeComentario
 em 05/07/2011 19:35

O nome da escola Ã©: CIEP JoÃ£o Batista dos Santos, fica na Cidade de Deus. 
ParabÃ©ns professor VÃ-tor pela iniciativa!
Postado por 
Leandro
 em 07/07/2011 22:21

ParabÃ©ns Vitor!
Postado por 
nomeComentario
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 em 07/07/2011 23:17

Os "parabÃ©ns" nÃ£o devem ser endereÃ§ados a mim, mas a todos que realizam um 
trabalho digno e de qualidade nesta U.E. que tem feito as minhas manhÃ£s mais 
alegres. ParabÃ©ns a todos do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos
Postado por 
Vitor Hugo
 em 08/07/2011 21:34

Os Professores do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos lutam por uma educaÃ§Ã£o de 
qualidade utilizando todos os instrumentos disponÃ-veis. Isso faz a diferenÃ§a! 
ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Ieda Ayres
 em 10/07/2011 16:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/07/2011

 <TÃTULO>
Euclides Roxo, defensor da reforma do ensino de MatemÃ¡tica Ã© Patrono de uma 
escola municipal em Guaratiba.

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Ao ver a foto da escola achei lindinha.
Postado por 
nomeComentario
 em 10/07/2011 15:38

Prezado Sinvaldo, minha Tese de Doutorado trata de Euclides Roxo e a 
constituiÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o MatemÃ¡tica no Brasil. Ã‰ possÃ-vel acessar uma 
cÃ³pia eletrÃ´nica por uma busca na Biblioteca de PUC, no site da universidade. 
Att.
Postado por 
Bruno Alves Dassie
 em 07/01/2012 17:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/07/2011

 <TÃTULO>
PROJETO SIMULADO 2011 â€“ CIEP ANITA MALFATTI â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

Vamos conhecer o projeto desenvolvido pelo CIEP Anita Malfatti, que mais uma vez
mostra em seu blog suas atividades colaborando para que este espaÃ§o seja de 
troca de melhores prÃ¡ticas.
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Nossa proposta consiste em organizar, elaborar e aplicar exames nos quais os 
alunos do 3
, 4
 e 5
 anos possam testar seus conhecimentos. 

A inexperiÃªncia na resoluÃ§Ã£o de provas longas e de diferentes graus de 
dificuldades, alÃ©m da dificuldade na marcaÃ§Ã£o no cartÃ£o-resposta, tÃªm sido 
responsÃ¡veis, muitas vezes, por resultados desastrosos, mesmo para alunos com 
bom rendimento nas provas internas. 

Temos como objetivo, dentre outras coisas, desenvolver nos alunos a capacidade 
de responder rÃ¡pida e adequadamente as situaÃ§Ãµes propostas oportunizando os 
prÃ©-requisitos necessÃ¡rios ao sucesso nas avaliaÃ§Ãµes futuras.

No desdobramento desta atividade, apÃ³s os resultados do simulado, a equipe 
resolveu homenagear os alunos que se destacaram com as melhores notas, buscando,
desta forma, incentivar a todos os alunos na busca do seu aprimoramento.

Homenagem aos alunos que tiraram as melhores notas no Simulado do Dia 09/06.

ParabÃ©ns Queridos Alunos! Estudar Ã© abrir o caminho para um futuro melhor!!!

[FOTO]

Turma 1301

     Alberto, Silvio, Evelin, Gabriel e JoÃ£o
Alexandre

[FOTO]

Turma 1302

     Eric, Carlos, Jhennifer C, Jenifer 
Marcelle, Matheus

[FOTO]

Turma 1303
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     Clara, Caroline, Davi, Thiago, VinÃ-cius

[FOTO]

Turma 1304

     Nicole, Marlon, Matheus, Dyana

[FOTO]

Turma 1305

     Daphne, Matheus, Sabrina, Eric, Vitor 
Hugo

[FOTO]

Turma 1401

     Michele, Kethlen, Louise, Liriel

[FOTO]

Turma 1402

     Gabriel, Carlos Eduardo, Laura, Raiane, 
Isabela, Willian, Kaio

[FOTO]

Turma 1403

     Raiane, Renan, Juliana, Alessandro, 
Maria Eduarda, Marcos
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[FOTO]

Turma 1501

     Nicoly, Renan, Hudson, Jessica, Karine, 
VitÃ³ria, Victor Manoel, Luiz Fernando, Mariana Alves

[FOTO]

Turma 1502

     Paulo Henrique, Rute, Elian, Caio, 
Alexander

[FOTO]

Turma 1503

     Doval, JoÃ£o Victor, Elias, VitÃ³ria 
Costa, Mauro

Ã‰ muito importante as iniciativas que levam aos alunos estÃ-mulos de buscarem 
sempre o melhor e a troca no

portal onde 

A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE
.

ParabÃ©ns a equipe do 
CIEP ANITA MALFATTI 
por mais este projeto e pelo registro em seu blog 
http://ciepanitamalfatti.blogspot.com/

Se vocÃª desenvolve projetos na sua escola e deseja participar desta troca em 
nosso 
PORTAL
RIOEDUCA
, basta procurar o representante da sua CRE pelo link
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
 e entrar em contato por e-mail.
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/07/2011

 <TÃTULO>
NOVIDADE NA E.M. ROSE KLABIN/6Âª.CRE!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

(
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cliquem na imagem acima e entrem na postagem do blog
)

Recebi um novo e-mail do monitor Arthur Britto (9o. ano), da 
E.M. Rose Klabin
, comunicando que a escola agora possui um Canal no YouTube! 
A seguir, a postagem no blog da escola 
R.K. NotÃ-cias - Fique Conectado
 e um vÃ-deo com 
algumas cenas do Passeio ao SalÃ£o do Livro 2011.

Canal de nossa escola no youtube!

VocÃª jÃ¡ acessou o canal 
TheMultiRK
 no youtube?

NÃ£o deixe de conferir o nosso canal no yotube, onde nÃ³s postamos as nossas 
produÃ§Ãµes e adicionamos ao nossos favoritos, produÃ§Ãµes ligadas Ã  educaÃ§Ã£o
ou que valha a pena assistir!

     Canal 
TheMultiRK
 Ã© mais uma inovaÃ§Ã£o da direÃ§Ã£o da Escola Municipal 06.22.022 Rose Klabin 
com o grupo de alunos MultiRK!

SALÃƒO DO LIVRO 2011
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns, mais uma vez, ao monitor Arthur Britto e a todos os seus colegas, 
alunos monitores da E.M. Rose Klabin. 
Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o
 em 05/07/2011 12:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/07/2011

 <TÃTULO>
 JUNHO - TORNEIO DE JOGOS COGNITIVOS EM INFORMÃTICA EDUCATIVA

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, competiÃ§Ãµes.

[FOTO]

I 
 OBJETIVOS 

O presente trabalho se insere no 
mbito de analisar os jogos cognitivos como uma possibilidade de intervenÃ§Ã£o 
educacional aos alunos do PET, no sentido de contribuir para o seu 
desenvolvimento intelectual e social. A partir dessa perspectiva, se propÃµe a 
verificaÃ§Ã£o dos benefÃ-cios que o aprendizado e a prÃ¡tica dos jogos 
cognitivos podem trazer levando-se em conta muito mais que o carÃ¡ter l
dico dessa atividade.
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II 
 MÃ‰TODO
 / MATERIAIS/LINKS

A metodologia utilizada baseou-se na revisÃ£o da literatura e na elaboraÃ§Ã£o de
referencial teÃ³rico acerca da temÃ¡tica proposta, de modo a apresentar 
indÃ-cios reais e os relacionar com a problemÃ¡tica em questÃ£o, a partir de 
diferentes posiÃ§Ãµes de diversos autores, buscando sanar possÃ-veis d
vidas e apoiar a temÃ¡tica proposta.

Utilizaremos vÃ¡rios jogos cognitivos que estÃ£o Ã  disposiÃ§Ã£o na WEB. Jogos 
de lÃ³gica, MemÃ³ria, Quiz, Palavras Cruzadas, anagramas, etc.

http://agilidade.jogosloucos.com.br/jogos-de-luta-do-ouro.html

http://rachacuca.com.br/

http://rachacuca.com.br/palavras/anagramas/

http://rachacuca.com.br/logica/problemas/

http://rachacuca.com.br/jogos/quebra-cabeca-maluco/

III 
 RESULTADOS
 ESPERADOS

Piaget analisa o valor dos jogos na construÃ§Ã£o de regras, tendo a funÃ§Ã£o de 
servir como veÃ-culos que auxiliam no processo de desenvolvimento, considerando 
sua estrutura e conte
do, onde os jogos possibilitam as oportunidades de vida social baseado na 
interaÃ§Ã£o. Segundo a Teoria do psicÃ³logo russo Lev Vygotsky, as formas 
complexas de pensamento tÃªm suas origens nas interaÃ§Ãµes sociais, onde a 
aprendizagem da crianÃ§a sobre novas habilidades cognitivas Ã© orientada por um 
adulto ou por uma crianÃ§a mais experiente, onde este modela e estrutura a 
experiÃªncia do processo de aprendizagem. Nesse sentido, uma variedade de 
tarefas difÃ-ceis demais para a crianÃ§a realizar sozinha, como uma Palavra 
Cruzada, pode ser facilitada a partir de uma orientaÃ§Ã£o, promovendo seu 
desenvolvimento cognitivo.
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Uma frase do russo Gary Kasparov, um dos maiores campeÃµes de xadrez de todos os
tempos, resume com relativa precisÃ£o as conclusÃµes acerca desse estudo: 
O xadrez (jogo cognitivo) ajuda no desenvolvimento das crianÃ§as, aumenta o grau
de disciplina, imaginaÃ§Ã£o, lÃ³gica e senso de responsabilidade
.

Para tentar melhorar o sistema educaÃ§Ã£o pelo trabalho temos que olhar para os 
custos e os jogos online, em grande parte Ã© gratuito... Se olharmos para a 
relaÃ§Ã£o investimento-retorno, os jogos cognitivos se tornam a melhor opÃ§Ã£o 
para ajudar no desenvolvimento das alunos, futuros cidadÃ£os reflexivos e 
autÃ´nomos
.

Ã‰ interessante ressaltar a import
ncia que o jogo apresenta para a educaÃ§Ã£o, pois estudos apontam para o fato de
que esse jogo aprimora habilidades relevantes para o desenvolvimento cognitivo e
social, dentre as quais podemos citar: raciocÃ-nio lÃ³gico, concentraÃ§Ã£o, 
estratÃ©gia, paciÃªncia, memÃ³ria, autocontrole fÃ-sico e mental, projeÃ§Ã£o de 
cenÃ¡rios futuros, entre outros.

IV 
 CONCLUSÃƒO 

Se desejamos melhorar as capacidades do
 cÃ©rebro de nossos alunos, ou simplesmente mantÃª-las bem, o melhor remÃ©dio 
Ã©...
 usar o cÃ©rebro. Como o cÃ©rebro possui vÃ¡rias regiÃµes diferentes, cada uma 
responsÃ¡vel por uma habilidade especÃ-fica que melhora com a prÃ¡tica, quanto 
mais trabalharmos uma habilidade especÃ-fica, melhor ela ficarÃ¡. Como sÃ£o 
vÃ¡rias, e complementares, as habilidades cognitivas, nÃ£o hÃ¡ um 
nico exercÃ-cio completo, ou suficiente, para exercitar todas as habilidades do 
cÃ©rebro ao mesmo tempo. Portanto, prÃ¡tica diversificada Ã© fundamental. Quanto
mais variadas sÃ£o as formas de como usamos
 cÃ©rebro, mais completo Ã© o exercÃ-cio para ele.

[FOTO]

ColocaÃ§Ã£o

Turma Info 1A

Turma Info 1B

Turma Info 2

Turma Info 3
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1
 Lugar

Danilo

Emerson

Matheus

Amanda

2
 Lugar

Elizandra

Jonathan

Leonardo

Gabriel Lindolfo

3
 Lugar

Yuri

J
lio

JoÃ£o Viana

Gabriela

A vida estÃ¡ cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, 
transformam-se em OPORTUNIDADES.

Marxwell Maltz

ParabÃ©ns aos alunos que participaram e que deram o melhor de si. Com este 
trabalho pudemos avaliar vÃ¡rias habilidades e posturas. Este trabalho traz uma 
ampla visÃ£o da import
ncia dos jogos cognitivos no processo ensino aprendizagem e na formaÃ§Ã£o da 
personalidade humana. A conscientizaÃ§Ã£o desta import
ncia cabe ao educador, que se torna responsÃ¡vel pela aprendizagem e deve 
trabalhar o aluno em sua m
ltipla formaÃ§Ã£o, nos aspectos biolÃ³gicos, sociais, cognitivos, afetivos e 
emocionais. AtravÃ©s dos jogos, o educando encontra apoio para superar suas 
dificuldades de aprendizagem, melhorando o seu relacionamento com o mundo. Pela 
variedade de estÃ-mulos que oferecem, pela atmosfera de alegria e encantamento 
que proporcionam e, principalmente, pela presenÃ§a de certas normas, os jogos 
devem fazer parte do cotidiano escolar nas diversas Ã¡reas do conhecimento. DÃ£o
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ao aluno oportunidade para se desenvolver e atendem Ã s suas necessidades 
bÃ¡sicas no processo ensino- aprendizagem.

Vygotsky se dedicou ao estudo das chamadas funÃ§Ãµes psicolÃ³gicas superiores, 
que consistem no modo de funcionamento psicolÃ³gico tipicamente humano, tais 
como a capacidade de planejamento, memÃ³ria voluntÃ¡ria, imaginaÃ§Ã£o, etc. 
Estes processos mentais sÃ£o considerados sofisticados e 
superiores
, porque referem-se a mecanismos intencionais, aÃ§Ãµes conscientes controladas, 
processos voluntÃ¡rios que dÃ£o ao indivÃ-duo a possibilidade de independÃªncia 
em relaÃ§Ã£o Ã s caracterÃ-sticas do momento e espaÃ§o presente.

O Polo com o objetivo principal oferecer oficinas tendo o Trabalho como 
principio educativo, empenha-se em proporcionar aos seus alunos as mais variadas
formas de se reconhecer as diferentes habilidades que os educandos possuem.

O uso dos jogos proporciona segundo Rego (2000, p.79), uns ambientes 
desafiadores, capazes de 
estimular o intelecto
 proporcionando a conquista de estÃ¡gios mais elevados de raciocÃ-nio. 
Isto quer dizer que o pensamento conceitual Ã© uma conquista que depende nÃ£o 
somente do esforÃ§o individual mas principalmente do contexto em que o 
indivÃ-duo se insere, que define, aliÃ¡s, seu 
ponto de chegada
.

Bibliografia:

REGO, T. C. Vygotsky: uma perspectiva histÃ³rico-cultural da educaÃ§Ã£o. 10.ed. 
PetrÃ³polis: Vozes, 2000.

Este conte
do faz parte do blog do 
PET ALZIRA ARAUJO
, nosso 
Polo de EducaÃ§Ã£o
pelo
Trabalho da 9
 CRE
, para acompanhar esta e outras postagens clique na imagem.

[FOTO]

Mais uma vez parabÃ©ns a equipe do PET ALZIRA ARA
JO por oportunizar suas experiÃªncias
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neste nosso espaÃ§o de trocas.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ³s do Polo Alzira Araujo nos sentimos muito honrados em ver nosso trabalho 
sendo divulgado pelo site. E hoje, aniversÃ¡rio deste portal, quem ganha o 
presente somos nÃ³s. Em nome da equipe, Obrigada! ParabÃ©ns para vocÃªs......
Postado por 
Herizete
 em 15/07/2011 17:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 06/07/2011

 <TÃTULO>
EJA - CIEP RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA: O DESAFIO DE EDUCAR PARA A VIDA â€“ 
9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

 TRABALHO DE ADAPTAÃ‡ÃƒO DA HISTÃ“RIA TRISTÃƒO E ISOLDA FEITA EM VÃRIAS ESTAPAS 
PELA TURMA DA PROF. ROS
NGELA PASCHOAL.

TristÃ£o e Isolda Ã© uma histÃ³ria lendÃ¡ria sobre o trÃ¡gico amor entre o 
cavaleiro TristÃ£o, originÃ¡rio da Cornualha, e a princesa irlandesa Isolda (ou 
Iseu). De origem medieval, a lenda foi contada e recontada em muitas diferentes 
versÃµes ao longo dos sÃ©culos.

[FOTO]

O mito de TristÃ£o e Isolda tem provÃ¡vel origem em lendas que circulavam entre 
os povos celtas do norte da Europa, ganhando uma forma mais ou menos definitiva 
a partir de obras literÃ¡rias escritas por autores normandos no sÃ©culo XII. No 
sÃ©culo seguinte a histÃ³ria foi incorporada ao Ciclo Arturiano, com TristÃ£o 
transformando-se em um cavaleiro da tÃ¡vola redonda da corte do Rei Artur. A 
histÃ³ria de TristÃ£o e Isolda provavelmente influenciou outra grande histÃ³ria 
de amor trÃ¡gico medieval, a que envolve Lancelote e a Rainha Genebra. A partir 
do sÃ©culo XIX atÃ© os dias de hoje o mito voltou a ganhar import
ncia na arte ocidental, influenciando desde a literatura atÃ© a Ã³pera, o teatro
e o cinema.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trist%C3%A3o_e_Isolda

Este conte
do foi retirado do
 Blog do CIEP Raymundo Ottony de Castro Maya - 9
 CRE
. Para acompanhar este blog entre no link 
http://ciep506.blogspot.com/

Se vocÃª desenvolve projetos na sua escola e deseja participar desta troca no 
nosso BLOG RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
. e entrar em contato por e-mail.
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/07/2011

 <TÃTULO>
Alunos do GinÃ¡sio Experimental Carioca visitam a RÃ¡dio Roquete Pinto

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, gec, visitas.

[FOTO]

Página 378



RIOEDUCA 1

10Âªcre
(292)

gec
(66)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 09/07/2011

 <TÃTULO>
O QUE Ã‰ UMA ESCOLA DE LEITORES?

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, riodeleitores.

 ESCOLA MUNICIPAL BELISÃRIO PENA (9
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 CRE)

Para contribuir com com a nossa troca de experiÃªncias, a E. M. BelisÃ¡rio Pena 
e sua Sala de Leitura Isabel de Almeida Santos,
nos traz
a atividade realizada no 
ltimo bimentre onde o enfoque Ã© o estimulo a leitura. Vamos conhecer essa 
aividade?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Este trabalho foi enviado pela professora Gisele, que atenciosamente veio 
contribuir com a proposta do nosso blog, que Ã© a troca de experiÃªncias entre a
nossa Rede. Agradecemos a bela contribuiÃ§Ã£o da professora Gisele e toda a 
equipe da E. M. BelisÃ¡rio Pena. Recebam nosso grande abraÃ§o e votos de 
sucesso.

Se vocÃª desenvolve projetos na sua escola e deseja participar desta troca no 
nosso 

BLOG RIOEDUCA
, basta procurar o representante da sua CRE pelo link

http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
. e entrar em contato por e-mail.
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riodeleitores
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 <COMENTÃRIOS>

Obrigada, MÃ¡rcia! Conte conosco.
Em breve estarei divulgando para vocÃª o blog da escola.
AbraÃ§Ã£o.
Postado por 
Gisele
 em 20/07/2011 14:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/07/2011

 <TÃTULO>
 APRENDENDO SOBRE ALIMENTAÃ‡ÃƒO SAUDÃVEL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
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1Âªcre, meioambiente, creches.

 [VÃDEO]

A 
Creche Municipal EspaÃ§o Livre da CrianÃ§a
 realizou o Projeto 
Aprendendo sobre alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel e sustentÃ¡vel.

A equipe da creche relata a import
ncia de trabalhar este tema com as crianÃ§as:

 Atualmente sabemos como Ã© fundamental os bons hÃ¡bitos alimentares e para isso
se faz necessÃ¡rio conhecer os diversos tipos de alimentos, o modo como sÃ£o 
cultivados, e como chegam da produÃ§Ã£o atÃ© nossas mesas .

Sendo assim, a creche Ã© um ambiente propÃ-cio Ã  formaÃ§Ã£o de bons hÃ¡bitos de
vida saudÃ¡vel e Ã  construÃ§Ã£o da cidadania. Pois sabemos que a fome serÃ¡, 
provavelmente, o maior problema que enfrentaremos no futuro, sendo uma questÃ£o 
para ser discutida desde cedo. E a discussÃ£o comeÃ§a pela situaÃ§Ã£o de vida 
dos alunos e como poderemos construir uma sociedade mais justa em que as pessoas
tenham nÃ£o apenas o direito, mas as condiÃ§Ãµes necessÃ¡rias para usufruir de 
uma alimentaÃ§Ã£o equilibrada qualitativamente e quantitativamente. Buscamos 
alternativas para uma alimentaÃ§Ã£o sustentÃ¡vel atravÃ©s de hortas caseiras, 
melhor aproveitamento dos alimentos e eliminando o desperdÃ-cio.

Clique na imagem abaixo para saber mais detalhes do projeto.

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Amo muito tudo isso!
Postado por 
Ana Beatriz
 em 08/08/2011 10:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/07/2011

 <TÃTULO>
SEMANA DO MEIO AMBIENTE NA E.M PORTUGAL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, meioambiente.

 [VÃDEO]

Aproveitanto o tema gerador do bimestre 
TERRA
, a Professora Suelane da 
Escola Municipal Portugal,
 realizou com a turma 1.302 uma Oficina de Sucatas, com objetivo de desenvolver 
nas crianÃ§as a consciÃªncia da necessidade do uso sustentÃ¡veis dos recursos do
Planeta.

Neste trabalho, a professora conseguiu integrar com ludicidade o conte
do 
Meios de Transporte
 com o tema 
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reciclagem e reaproveitamento de materiais
, incentivando as crianÃ§as a construirem carrinhos e outros meios de 
transporte, utilizando embalagens e garrafas pets. O resultado foi um show de 
criatividade, como podemos ver no vÃ-deo.
Texto e fotografia: Escola Municipal Portugal
EdiÃ§Ã£o de VÃ-deo: Rute Albanita

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse a pÃ¡gina digital da
Escola Municipal Portugal
.

Professor, para ter seu tra

balho publicado no Rioeduca.net, envie relato e fotos para
ruteferreira@rioeduca.net

1Âªcre
(234)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/07/2011

 <TÃTULO>
Conhecendo as novas instalaÃ§Ãµes do N.A. Nise da Silveira - 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, nÃºcleodeartes, artesmusicais, artesvisuais, artescÃªnicas.

 [VÃDEO]

O N
cleo de Artes Nise da Silveira 
 3
 CRE estÃ¡ de casa nova. O N
cleo oferece oficinas de atividades artÃ-sticas. O funcionamento no novo 
endereÃ§o iniciou-se este ano e jÃ¡ conta com 600 alunos atendidos, a maioria 
das comunidades de Manguinhos, JacarÃ© e Complexo do AlemÃ£o. O Programa N
cleo de Arte foi muito bem recebido pelos alunos e responsÃ¡veis da regiÃ£o. O 
trabalho jÃ¡ estÃ¡ sendo reconhecido pela demanda dos alunos pelas atividades 
oferecidas e os resultados jÃ¡ estÃ£o despontando.

Vamos conhecer algumas das oficinas oferecidas e suas instalaÃ§Ãµes? Assistam o 
vÃ-deo acima!

O primeiro fruto do N
cleo de Artes Nise da Silveira foi a apresentaÃ§Ã£o na posse dos GrÃªmios 
Estudantis que ocorreu no dia 21/06/2011 na E.M JosÃ© VerÃ-ssimo. As alunas de 
DanÃ§a do N
cleo de Artes Nise da Silveira participaram da abertura e encerramento do evento
e se sentiram super orgulhosas de abrilhantar o evento. Como podemos ver, elas 
estavam lindas.

[FOTO]

[FOTO]

Conforme nos disse Joselene Lemos, auxiliar chefe do N
cleo, sem d
vida, um dos benefÃ-cios do trabalho com a Arte Ã© o desenvolvimento da 
auto-estima do aluno, que o faz melhorar em outras Ã¡reas do campo social e 
educacional. Podemos ver no sorriso das danÃ§arinas antes da apresentaÃ§Ã£o, a 
certeza da beleza de seu trabalho.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Boa sorte ao N
cleo de Artes Nise da Silveira em suas novas instalaÃ§Ãµes! Estamos aguardando 
pelas belas apresentaÃ§Ãµes que virÃ£o! ParabÃ©ns!!!

3Âªcre
(223)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

nÃºcleodeartes
(2)
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 <COMENTÃRIOS>

Felicitamos o NA Nise da Silveira pelo novo momento. Estamos juntos!
Postado por 
NÃºcleo de Arte Grande Otelo
 em 04/07/2011 12:13

Algumas meninas alunas minhas fazem parte do grupo de danÃ§a e estÃ£o 
adorando!!! O trabalho tem aumentado sua autoestima, e o prazer em fazer parte 
desse Projeto Ã© enorme!
Postado por 
Carolina
 em 04/07/2011 15:30

Arte Ã© a expressÃ£o elevada do homem
capaz de harmonizar os coraÃ§Ãµes e mentes, desembrutecer as almas e, cada vez 
mais, apurar a fina sintonia da sensibilidade, fazendo com que a as pessoas se 
sintam capazes, criativas e felizes.
NÃ£o hÃ¡ educaÃ§Ã£o sem Arte.
NÃ£o hÃ¡ vida sem Arte. 

Reinaldo Vargas
Postado por 
nomeComentario
 em 04/07/2011 17:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 09/07/2011

 <TÃTULO>
Autonomia Carioca da 10Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, autonomiacarioca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

10Âªcre
(292)

autonomiacarioca
(6)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ com alegria que leio o texto produzido com tanto carinho pelo professor 
Sinvaldo, sobre mais um relevante trabalho da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o.
Postado por 
Rosa Raimundo
 em 10/07/2011 17:59

ParabÃ©ns a GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o. O trabalho que estÃ¡ sendo realizado neste 
grupo Ã© maravilhoso. FaÃ§o parte deste grupo e sÃ³ tenho o que agradecer aos 
colegas por terem contribuÃ-do e  acrescentado a minha prÃ¡tica profissional e 
humana. Um grupo que pesquisa junto, estuda, troca experiÃªncias e convive numa 
harmonia fora do comum. Estamos aprendendo e convivendo e, Ã© isso que faz dos 
professores do acelera 3 da 10Âª CRE uma equipe com um grande diferencial. 
Obrigada, Rosa, LÃ-via, Michelle, Vanessa e Carol e ao Rodrigo, que muito 
contribuiu e continua contribuindo para nosso trabalho.
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Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 12/10/2011 11:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/07/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da Creche Tio SebastiÃ£o Xavier_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Um lindo trabalho,realizado por profissionais comprometidos com uma educaÃ§Ã£o 
de qualidade e transformadora! Muito me orgulha ter participado desta 
equipe.VocÃªs sÃ£o dez!!
Postado por 
Sheila Cruz
 em 22/07/2011 15:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 04/07/2011

 <TÃTULO>
QUIZZ para alunos - Geografias Cariocas

<TAGS>
Tags: 
quizz, geografia.

geografia
(2)

quizz
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/07/2011

 <TÃTULO>
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Resultado da Enquete:

<TAGS>
Tags: 
enquete.

Para nossos professores, o maior desafio para aprendizagem estÃ¡ bem dividido 
entre a participaÃ§Ã£o da famÃ-lia, o comportamento dos alunos e o desinteresse 
dos alunos.

E vocÃª, concorda? Aproveite para comentar o resultado da enquete
.

[FOTO]

enquete
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Faz sentido. Mas acho que o comportamento dos alunos Ã© resultado do seu 
desinteresse, pois a participaÃ§Ã£o da famÃ-lia em seu estÃ-mulo Ã© muito 
pequena... infelizmente!
Postado por 
Carolina
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 em 04/07/2011 21:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/07/2011

 <TÃTULO>
Abertura dos Jogos Estudantis da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, eventos, competiÃ§Ãµes, jogos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

eventos
(210)

jogos
(22)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Sinvaldo pela reportagem. Ficou 10!!! Afinal somos 10Âª CRE!!!! 
AbraÃ§o.
Postado por 
Norma Sueli
 em 09/07/2011 09:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/07/2011

 <TÃTULO>
 BLOG DO GEC COELHO NETO: NOTÃCIAS SOBRE O PROJETO CINECLUBE NAS ESCOLAS

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, 6Âªcre, blogsdeescolas, gec.

Pesquisando na Internet sobre o projeto 
CineClube nas Escolas
, fui dar no blog do GinÃ¡sio Experimental Carioca de nossa CRE - 
GEC Coelho Neto / 6a.CRE
 (1) - que estÃ¡, atravÃ©s da
professora de Sala de Leitura, Rosane Nazaret, e do professor Marcelo de Assis, 
de HistÃ³ria, juntamente com os alunos organizando o Projeto e desenvolvendo o 
futuro desenho do CineClube em sua Unidade Escolar. Para criar um clima de 
inspiraÃ§Ã£o, o blog postou sobre um excelente trabalho desenvolvido em outra 
U.E. (
E.M. Rosa da Fonseca/ 8a.CRE
)... 

CONFIRAM!
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CURTA O PESSOAL DO ROSA DA FONSECA
 [VÃDEO]

Postagem no blog do 
GinÃ¡sio Experimental Carioca Coelho Neto / 6a. CRE
sobre um trabalho realizado na 
E
.M. Rosa da Fonseca
/ 8a.CRE
(cliquem nos nomes das escolas e entrem na home dos respectivos blogs): um dos 
frutos do projeto 
Cineclube nas Escolas
.

CURTA O PESSOAL DO ROSA DA FONSECA
:

AlÃ´ todos,

Atentem para o tema desenvolvido nesse curta do projeto 
Cineclube nas Escolas
. O professor Rafael, participante do projeto, fez esse filme com seus alunos da
Escola Municipal Rosa da Fonseca.

O Bullying Ã© a expressÃ£o agressiva da falta de respeito ao diferente. O 
compositor Caetano Veloso, em um de seus versos, na m
sica Sampa, escreveu: 
Ã‰ que Narciso acha feio o que nÃ£o Ã© espelho
. Ã‰ o retrato de quem sÃ³ olha para si sem respeitar nada mais ao seu redor. 
Lembrem-se, Ã© melhor procurar um amigo, ou falar com um professor do que 
agredir um colega mais frÃ¡gil.

CHEGA DE BULLYING

BLOG DO GEC COELHO NETO
 (link para 
tÃ³pico Biblioteca, onde se encontra a postagem:
cliquem aqui
)

SAIBAM MAIS SOBRE O FILME NA POSTAGEM DO BLOG DA E.M. ROSA DA FONSECA 
(
cliquem aqui
)

EXCELENTE! PARABÃ‰NS!

NOTAS:

(1) Nossa postagem no 

Página 395



RIOEDUCA 1
Rioeduca Net: A RevoluÃ§Ã£o Acontece

, apresentando o blog do 

GEC Coelho Neto /
6
 CRE

:

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=700

(2) Apresentando o blog da 
E.M. Rosa da Fonseca
 (por Marcelo Fernandes -- Representante Rioeduca 8
 CRE),
Ri
oeduca Net: A RevoluÃ§Ã£o Acontece / 8
 CRE
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1020
e (ainda por Marcelo Fernandes) a postagem 
VINHETA PARA O PROJETO CINE CLUBE 8
 CRE
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1084

(3) Vejam ainda esta postagem no 
CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ
:
http://conexaodasart
es-sme-rj.blogspot.com/2011/07/projeto-cineclube-nas-escolas.html

(4) Se a sua escola participa do 
Projeto CineClube nas Escolas
, nÃ£o deixem de se inscrever no Curso AvanÃ§ado I de Audiovisual 
(InscriÃ§Ãµes atÃ© 15 de julho de 2011). InformaÃ§Ãµes nos blogs:

RIOEDUCA.NET...TECENDO IDEIAS
:
http://rioeducaideias.blogspot.com/2011/07/curso-avancado-i-do-projeto-cineclube
.html

CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ
:
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/2011/07/curso-avancado-i-do-projeto-c
ineclube.html

Compartilhem esta postagem com seus amigos!
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/07/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM 05.15.060 IrmÃ£ Zelia

<TAGS>
Tags: 
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5Âªcre, blogsdeescolas.
Um pouquinho da histÃ³ria da
Escola Municipal IrmÃ£ ZÃ©lia
.

[FOTO]

O blog, que nasceu em 2011, chegou para informar, reconhecer e disseminar tais 
iniciativas.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Como numa SINFONIA a Escola Municipal IrmÃ£ ZÃ©lia encerrou as atividades do 
Primeiro Bimestre, com animadas apresentaÃ§Ãµes dos alunos para as MÃ£es.

Para celebrar e homenagear as mÃ£es, a EM IrmÃ£ ZÃ©lia apresentou uma Cantata na
rampa de entrada da escola, estendendo a festa Ã  comunidade, que aplaudiu com 
entusiasmo a SINFONIA da escola!

 [VÃDEO]

Diretoras: Neli Pereira e Silva
e Neuza de Castro

     Coordenadora PedagÃ³gica: Janete
Lang

     Sala de Leitura: Leda Maria Ferreira
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/07/2011

 <TÃTULO>
EM Tarsila do Amaral_5ÂªCRE e o seu Blog

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
Ela
Ã© dirigida pela professora Vanete e sua equipe. 
A Coordenadora PedagÃ³gica, prof
 Shirlei, criou o blog da escola e Ã© ela quem diz: 
Espero que se delicie com nosso trabalho e acrescente relatos e postagens bem 
legais!!!

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 11/07/2011

 <TÃTULO>
EDUCAÃ‡ÃƒO E ARTE NA E.M. PROFESSOR JOSUÃ‰ DE CASTRO

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, artescÃªnicas.

No intuito de formar cidadÃ£os conscientes de suas responsabilidades. E ainda, 
construir o amor e o cuidado com o que Ã© p
blico ou nosso, a 
E.M. (04.30.001) Professor JosuÃ© de Castro
 desenvolve a Campanha 
CIDADÃƒO JOSUÃ‰
. Onde os alunos usam um jaleco, confeccionado pela Agente ComunitÃ¡ria
 Maria do Carmo Ferreira
 (ResponsÃ¡vel pelo 
MAIS
EDUCAÃ‡ÃƒO
), e auxiliam na conservaÃ§Ã£o do PrÃ©dio. Assim, observam aqueles que por 
ventura pratiquem atitudes inadequadas contra o patrimÃ´nio P
blico e atuam em favor do mesmo.

     Na foto alunos das turmas 
1902 
e 
1904

[FOTO]

[FOTO]

Em conjunto com o 
PROJETO BAIRRO EDUCADOR
, os alunos do 
Projeto Autonomia Carioca e Tecendo o Saber
 fizeram uma visita guiada ao 
Jardim Bot
nico
 no dia 08/06/2011.

Os Professores 
Arony
 e 
Luis Santos
 acompanharam as turmas 
8501
 e 
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8802
 durante este importante momento de descontraÃ§Ã£o, informaÃ§Ã£o e interaÃ§Ã£o 
com a natureza.

[FOTO]

[FOTO]

Eu achei muito interessante ir ao Jardim Bot
nico vi muitas Ã¡rvores diferentes.
Tamires Correia de Ara
jo - 8802

O Jardim Bot
nico Ã© muito lindo
Lais S. de Souza Naascimento - 8802

O passeio foi legal e muito divertido
Igor Lucas da Silva - 8802

Jardim Bot
nico Ã© um lugar bom para relaxar
Maiara Ingrid de Oliveira Silva - 8802

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Na culmin
ncia do primeiro bimestre do 
PROJETO MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO
, foram realizadas vÃ¡rias atividades culturais como Ã© o caso da ExposiÃ§Ã£o 
dos trabalhos confeccionados nas oficinas de letramento e pintura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
da apresentaÃ§Ã£o de danÃ§a com os alunos da oficina de DanÃ§a e...

[FOTO]

[FOTO]
da apresentaÃ§Ã£o de Teatro criado e representado pelos alunos da oficina de 
Teatro.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos da equipe da 
Escola Municipal Professor JosuÃ© de Castro
, em especial a 
Christiane Lagarto
e a 
Helen Ferreira. 
(Professoras que compÃµem a DireÃ§Ã£o dessa Unidade)

[FOTO]

educaÃ§Ã£o
(73)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

Página 403



RIOEDUCA 1
Todos os envolvidos nos projetos desenvolvidos pela EM Professor JosuÃ© de 
Castro, estÃ£o de PARABÃ‰NS!
Alunos, aproveitem ao mÃ¡ximo estes momentos, pois eles fazem parte dos bons 
ensinamentos que ficarÃ£o para sempre em suas vidas.
AbÃ§s
Regina
Postado por 
Regina Bizarro
 em 11/07/2011 12:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/07/2011

 <TÃTULO>
InauguraÃ§Ã£o da Sala de Atividades Interativas da Creche Buriti 
Congonhas_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

eventos
(210)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/07/2011

 <TÃTULO>
ViÃºva de Carlos Prestes participa de mesa redonda em sessÃ£o cineclubista no 
GinÃ¡sio Experimental Carioca NicarÃ¡gua

<TAGS>
Tags: 
gec, cineclube.

No dia 22 de junho, o Cineclube NicarÃ¡gua exibiu o documentÃ¡rio MemÃ³ria Viva 
Maria Prestes. ApÃ³s a sessÃ£o, foi promovida uma mesa redonda com a 
participaÃ§Ã£o da vi
va do lÃ-der comunista. O evento reuniu ainda a subsecretÃ¡ria municipal de 
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educaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, Helena Bomeny, e a representante da GerÃªncia de 
MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, Catharina Harriet 
Baptista.

O documentÃ¡rio conta a trajetÃ³ria de uma das personagens mais resistentes na 
luta da mulher brasileira, a partir do emocionante depoimento de Maria Prestes. 
Designada em 1952 para fazer a seguranÃ§a de Luis Carlos Prestes, Maria acabou 
se tornando companheira do lÃ-der comunista por 40 anos e mÃ£e de seus filhos. O
filme traz ainda matÃ©rias jornalÃ-sticas da Ã©poca, fotografias, documentos 
histÃ³ricos e depoimentos de pessoas que conviveram com o casal.

[FOTO]

Andreia Prestes, neta de LuÃ-s Carlos Prestes e professora de HistÃ³ria do GEC 
NicarÃ¡gua, a subsecretÃ¡ria de Ensino, Helena Bomeny, Maria Prestes, equipe de 
professores e de gestÃ£o da NicarÃ¡gua e Catharina Harriet, da 
mÃ-dia-educaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Na foto da direita, Andreia Prestes, Maria Prestes e os professores de HistÃ³ria
Leandro Cardoso e Vanessa Oliveira.

O evento foi organizado pelos professores de HistÃ³ria, Leandro Cardoso, Vanessa
Oliveira e Andreia Prestes - neta do lÃ-der comunista 
 e contou com o apoio da direÃ§Ã£o da escola, da professora da Sala de Leitura, 
T
nia Margareth, e do professor AndrÃ© Barbosa.

Antes de comeÃ§ar a sessÃ£o cineclubista, houve a apresentaÃ§Ã£o do Canto Coral,
organizado pela professora Islene, com a m
sica Janela da Favela.

[FOTO]

Grupo Canto Coral do GEC NicarÃ¡gua

[FOTO]

Ana Lucia, mÃ£e de aluna do nono ano do GEC NicarÃ¡gua contribui com o 
depoimento sobre a import
ncia do evento)
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gec
(66)

cineclube
(2)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns ao GEC NicarÃ¡gua pela relevÃ¢ncia da atividade que certamente 
proporcionou aos adolescentes e jovens um conhecimento mais prÃ³ximo da uma 
parte da nossa histÃ³ria.
Postado por 
Andrea Fernandes
 em 08/07/2011 01:05

O evento foi emocionante para todos os presentes. Os alunos adoraram essa 
tivividade. Obrigada por divulgar de forma tÃ£o bonita o que aconteceu aqui na 
escola.
Postado por 
Andreia Prestes
 em 08/07/2011 09:47

As palavras da Professora Helena que se declarou cinÃ©fila foi de suma 
importÃ¢ncia. Foi muito positivo o seu apoio ao nosso cineclube e como 
historiadora estÃ¡ incentivando novos debates. Contamos sempre com sua presenÃ§a
em novas discussÃµes.
Postado por 
Helenir Barbosa
 em 08/07/2011 09:59
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 09/07/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM Mozart Lago_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, escolas, rioeduca, blogs.

[FOTO]
Quem
Ã© o patrono da EM
Mozart Lago?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

FECEM 2011/5
 CRE e a EM Mozart Lago

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

rioeduca
(69)

blogs
(12)

escolas
(7)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.

Página 409



RIOEDUCA 1
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/07/2011

 <TÃTULO>
ParabÃ©ns Rioeducadores por um ano de Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

Para nÃ³s da equipe do Rioeduca este nÃ£o Ã© um mÃªs qualquer. Ã‰ o mÃªs em que 
o portal comemora um ano de existÃªncia. Nossa primeira postagem ocorreu no dia 
30 de julho. De lÃ¡ pra cÃ¡, chegamos a quase quinhentas postagens!

O portal Rioeduca.net foi concebido de forma despretensiosa. AtravÃ©s do seu 
blog 
A RevoluÃ§Ã£o Acontece
 tinha a intenÃ§Ã£o inicial de divulgar
 alguns
 trabalhos de sucesso da rede. Ocorreu o que jÃ¡ era suposto, mas de forma muito
mais rÃ¡pida do que fora esperado: sÃ£o tantos os trabalhos de sucesso da rede, 
que um simples blog nÃ£o Ã© capaz de absorver!!!

Por isso, estamos preparando um portal novinho em folha!!! Nesse portal haverÃ¡ 
muito mais espaÃ§o para nossos educadores e toda comunidade escolar incluindo 
alunos e responsÃ¡veis. Todos envolvidos no processo educacional de uma forma 
interativa e intensa.

AlÃ©m disso, teremos serviÃ§o de busca no blog e nos conte
dos, nova nuvem de tags, conte
dos que se revelarÃ£o em cascatas jÃ¡ na pÃ¡gina inicial e muitas outras 
surpresas para o prÃ³ximo SEMESTRE!

Ã‰ claro que o Rioeduca Ã© um sucesso!!! Mas esse sucesso Ã© reflexo do SUCESSO 
DA REDE!!!

Por isso, o aniversÃ¡rio Ã© do portal Rioeduca, mas todos nÃ³s RIOEDUCADORES 
estamos de parabÃ©ns!!!

[FOTO]
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Maravilha! O espaÃ§o revela MESMO o que acontece na Rede! Alimenta a vontade de 
dar certo ao nÃ£o nos percebermos sozinhos; ao valorizar o empenho, a 
criatividade e a produÃ§Ã£o de todos os envolvidos no processo educacional.
A escola deixa de ser territÃ³rio isolado de um imenso conjunto desconhecido 
para se transformar em parte de num tecido forte, capaz de reverter mundos tÃ£o 
diversos quanto difÃ-ceis...
O trabalho de todos resulta na busca pelo sucesso de cada um dos nossos alunos; 
motivo de estarmos juntos!
Obrigada pelo espaÃ§o, pela valorizaÃ§Ã£o e pelo estÃ-mulo constante! Contamos 
com vocÃªs!!! ParabÃ©ns a todos nÃ³s pela conquista e crescimento desse 
espaÃ§o!!!
Postado por 
Maria Carolina
 em 05/07/2011 20:35

ParabÃ©ns!!! Muitas e muitas realizaÃ§Ãµes!! Afinal, estamos aqui para 
aproveitar o que vcs realizam rsrs!! Bjoooo
Postado por 
Re Albudane
 em 05/07/2011 20:36

ParabÃ©ns pelo belÃ-ssimo trabalho que a equipe Rioeduca estÃ¡ desenvolvendo! 
Foi muito bom ver o Rioeduca crescendo juntinho com a EducopÃ©dia. VocÃªs e nÃ³s
merecemos esse sucesso! Nunca tivemos nossos trabalhos tÃ£o amplamente 
divulgados como agora! 
Beijos mil!!!
Paulinha
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Postado por 
Paulinha
 em 05/07/2011 20:43

Nossa! Um ano! Um baby, mas com toda forÃ§a e experiÃªncia, contando com o apoio
de super profissionais.Fico muito valorizada de ter esse espaÃ§o para nÃ³s , 
professores. E fico muito mais feliz sabendo que os pais e alunos tambÃ©m terÃ¡ 
essa oportunidade. Isso Ã© tudo!
O Rioeduca eclodiu, nÃ£o Ã©! Eu vejo assim...despretencioso, mas com garra e 
determinaÃ§Ã£o chegou atÃ© onde estamos!
SÃ³ posso agradecer  a existÃªncia desse portal! 
Dar o ultraparabÃ©ns Ã  equipe que esbanja profissionalismo e amor! Amor pela 
educaÃ§Ã£o, pelo processo de construÃ§Ã£o de identidades!
Gabi
Postado por 
Gabriela Silva
 em 05/07/2011 20:43

 Sinto um extremo orgulho por fazer parte dessa FAMÃLIA que Ã© o Rioeduca, me 
encanto nÃ£o sÃ³ com cada trabalho que me enviam, mas tambÃ©m com todos os que 
aparecem no portal. Ã‰ com muita honra que divulgo os nossos muitos saberes e 
fazeres. GraÃ§as ao Rioeduca temos  esse espaÃ§o  de troca garantido e hoje o 
MUNDO todo sabe o quanto brilha cada UNIDADE de nossa REDE. ParabÃ©ns para todos
nÃ³s!!
Postado por 
Ana Paula Silva Accioly
 em 06/07/2011 14:15

ParabÃ©ns Rioeduca.net! Sempre pensei num espaÃ§o assim, onde pudÃ©ssemos 
mostrar nossos trabalhos  e com isso realizarmos trocas de idÃ©ias. Cada Vez que
acesso o portal agrego conhecimentos e possibilidades na missÃ£o educadora. 
"SemelhanÃ§as nos unem. DiferenÃ§as nos COMPLETAM". Ã‰ BIG! Ã‰ BIG!......
Postado por 
Herizete
 em 06/07/2011 17:24

Ã‰ uma grande honra participar de um projeto tÃ£o inovador e inÃ©dito em nossa 
rede. Com certeza veio para ficar, pois hÃ¡ muita coisa boa a ser divulgada. 
Muitos anos de vida!!!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 06/07/2011 22:01

O aniversÃ¡rio Ã© do Portal RIOEDUCA e o presente Ã© meu, por ter sido convidada
a estar aqui, entre essas pessoas maravilhosas que sÃ³ tÃªm a me acrescentar. 
Amo "rioeducar"!  Amo o que faÃ§o! PARABÃ‰NS RIOEDUCA pelo seu primeiro aninho!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/07/2011 21:56

ParabÃ©ns!!!! O Rioeduca Ã© a marca da revoluÃ§Ã£o na EducaÃ§Ã£o. O Rioeduca 
valoriza, mostra e divulga trabalhos maravilhosos de nossa rede. Estou muito 
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feliz pelo sucesso do nosso portal e super orgulhosa de fazer parte deste time.
Postado por 
Rute Albanita da Silva Lopes Ferreira
 em 08/07/2011 15:14

ParabÃ©ns!!!! O Rioeduca Ã© a marca da revoluÃ§Ã£o na EducaÃ§Ã£o. O Rioeduca 
valoriza, mostra e divulga trabalhos maravilhosos de nossa rede. Estou muito 
feliz pelo sucesso do nosso portal e super orgulhosa de fazer parte deste time.
Postado por 
Rute Albanita da Silva Lopes Ferreira
 em 08/07/2011 15:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/07/2011

 <TÃTULO>
Desafio valendo o livro "Einstein, Picasso, Agatha e Chaplin"

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, quiz.

 No mÃªs de marÃ§o promovemos um QUIZ com temas culturais que inspiraram 
a escritora Regina GonÃ§alves. A proposta era que os seis primeiros a acertarem 
todas as perguntas receberiam um livro autografado pela autora.

 AlÃ©m de serem premiados com os livros, nÃ³s do Rioeduca.net promovemos 
um encontro dos contemplados com a escritora para recebimento do aos prÃªmio.

 <TÃTULO>
ESTE Ã‰ O DESAFIO:

Nos comentÃ¡rios abaixo, digite seu login @rioeduca.net e escreva em que dia foi
o encontro da escritora Regina GonÃ§alves com os rioeducadores contemplados.

DICA: como AINDA nÃ£o temos serviÃ§o de busca, utilize o Google, usando 
palavras-chave.

VALE PARA O PRIMEIRO QUE ACERTAR
 (desde que tenha digitado seu nome e login @rioeduca.net que serÃ¡ confirmado. 
Este Ã© o livro:

[FOTO]

Para saber mais sobre a autora, leia: 
SÃ©rie 
Novos Autores
: Regina GonÃ§alves...
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rioeduca
(69)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

24 de maio de 2011
Postado por 
Ione Rezende
 em 05/07/2011 20:42

Dia 30 de abril
Postado por 
Carmina Brasil
 em 05/07/2011 20:42

Foi no dia 30 de abril
Postado por 
Patricia Tavares
 em 05/07/2011 20:44

Corrigindo: 30 de abril (via Google)
Postado por 
Ione Rezende
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 em 05/07/2011 20:44

30 de abril
Postado por 
Beth Lopes
 em 05/07/2011 20:45

ParabÃ©ns Ã  primeira acertadora, Carmina Brasil. VocÃª saberÃ¡ como buscar seu 
livro atravÃ©s do seu e-mail @rioeduca.net
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 05/07/2011 20:46

O encontro da escritora Regina GonÃ§alves com os rioeducadores contemplados.FOI 
EM 30 de abril de 2011.
Postado por 
LUCIA ALMEIDA
 em 05/07/2011 20:51

Novidade de Ãºltima hora... Como quase houve empate, a segunda a acertar, 
PatrÃ-cia Tavares, receberÃ¡ um outro livro da autora Regina GonÃ§alves: 
"RamsÃ©s e a Batalha de Kadesh".
PatrÃ-cia, aguarde em seu e-mail rioeduca como receberÃ¡ o prÃªmio.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 05/07/2011 20:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/07/2011

 <TÃTULO>
EM Paula Fonseca comemorando 47 anos! 5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, eventos.
A EM Paula Fonseca comemorou no dia 17 de junho 47 anos! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
Quer saber mais sobre os acontecimentos na EM Paula Fonseca?

     Acesse: 
http://escolamunicipalpaulafonseca.blogspot.com

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

eventos
(210)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/07/2011

 <TÃTULO>
Curso em GestÃ£o Educacional PÃºblica-Listagem Final

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma.
Foram publicadas hoje, na intranet da SME-RJ, as listagens finais com os nomes 
dos participantes do Curso On-line em GestÃ£o Educacional P
blica, tanto para o primeiro momento quanto para o segundo.
Para acessar as listagens, clique nos links abaixo:
GestÃ£o Educacional P
blica 
 1
 MOMENTO
GestÃ£o Educacional P
blica 
 2
 MOMENTO
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rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/07/2011

 <TÃTULO>
O Cine Clube Grande EspetÃ¡culo da E.M. Lins de Vasconcelos â€“ 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, artesvisuais, blogsdeescolas, cineclube.

O 
Bloglins
 registrou a primeira sessÃ£o do Cine Clube Grande EspetÃ¡culo.

[FOTO]

O projeto Cine Clube, cujo padrinho Ã© o cineasta Silvio Tendler, tem como 
objetivo estimular o olhar crÃ-tico dos alunos da rede municipal por meio de 
produÃ§Ãµes audiovisuais.Na ocasiÃ£o do lanÃ§amento do projeto, Silvio Tendler 
contou a sua trajetÃ³ria profissional para cerca de 200 professores e diretores 
da rede. Segundo o cineasta, ele passou a creditar que tambÃ©m poderia fazer 
cinema depois que uma professora exibiu um filme produzido por alunos da rede p
blica de ensino.

As unidades que participam do projeto contam com professores capacitados e 
receberam 100 curtas, mÃ©dias e longas-metragens nacionais e estrangeiros 
divididos em colet
neas, alÃ©m de livros sobre linguagem de cinema e educaÃ§Ã£o.

Os alunos da E.M. Lins de Vasconcelos ficaram bastante empolgados com o projeto 
e levaram a sÃ©rio todas as etapas do processo. Podemos ver nas fotos seu 
empenho na seleÃ§Ã£o do filme para a primeira sessÃ£o.

[FOTO]
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Por isso, resolveram divulgar as fotos do projeto. AlÃ©m disso, prepararam, com 
ajuda da professora FÃ¡tima Menezes, um vÃ-deo explicativo que Ã© quase um 
making of de como o projeto se desenvolveu na escola.

 [VÃDEO]

NÃ£o se esqueÃ§a de fazer uma visita ao 
Bloglins
 e incentivar essa galerinha. ParabÃ©ns a todos envolvidos no projeto!

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

artesvisuais
(68)

cineclube
(2)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/07/2011

 <TÃTULO>
CONVITE ESPECIAL - PET ALZIRA ARAÃ™JO - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, eventos.

[FOTO]

9Âªcre
(227)

eventos
(210)
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 <COMENTÃRIOS>

Esperamos por vocÃª. NÃ£o deixe de nos visitar e alegrar-se conosco na nossa 
primeira colheita de 2011. Obrigada!
Postado por 
Herizete
 em 15/07/2011 17:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/07/2011

 <TÃTULO>
ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS DA 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, competiÃ§Ãµes.

No dia 29 de junho de 2011, Ã s 13 horas, ocorreu a Abertura dos Estudantis 
2011, da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

GostarÃ-amos de agradecer a gentileza da DireÃ§Ã£o do CIEP Nelson Mandela que 
cedeu o espaÃ§o da sua escola para que esse evento pudesse ser realizado. 

Agradecemos tambÃ©m a presenÃ§a de todos os professores, alunos e responsÃ¡veis 
que com seu entusiasmo iluminaram a tarde dessa quarta-feira.

[FOTO]

A aluna da 
Escola Municipal Teodoro Sampaio
, 
Ianka Rocha
, foi homenageada por sua brilhante atuaÃ§Ã£o no JudÃ´ Carioca e Brasileiro. 
Fico feliz de poder ser uma referÃªncia para jovens que atravÃ©s do esporte 
alimentam seus sonhos
 _ comentou a atleta do Fluminense Futebol Clube.

[FOTO]

[FOTO]
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Esta postagem faz parte do BLOG da 9
 CRE, que pode ser acessado atravÃ©s do link 

http://nonacre.blogspot.com/

9Âªcre
(227)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/07/2011

 <TÃTULO>
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Escola Municipal Professor JosÃ© Vieira Fazenda

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, artesmusicais.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo PrÃªmio Anual de Desempenho Escolar 2010, pelo trabalho 
significante da equipe, alÃ©m da bela vista da escola!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 20/07/2011 05:16

O TÃºnel da Grota Funda foi projetado em 1953, hÃ¡ exatos 58 anos, na Ã©poca em 
que o Rio de Janeiro ainda era a capital da RepÃºblica (Distrito Federal). 
VÃ¡rios prefeitos passaram por todos esses anos, porÃ©m era um exemplo claro da 
falta de vontade polÃ-tica por parte deles; entra prefeito, sai prefeito, cada 
um deles dizia na campanha eleitoral que vai fazer a obra e no final, o tÃºnel 
sÃ³ ficava na promessa e no papel. O tÃºnel sÃ³ finalmente saiu do papel, porque
houve a eleiÃ§Ã£o de um prefeito que prometeu fazer a obra de verdade: EDUARDO 
PAES. Este venceu as eleiÃ§Ãµes de 2008 por um placar apertadÃ-ssimo no segundo 
turno, numa disputa voto a voto. Esta obra foi impulsionada juntamente com 
tantas outras na cidade, por causa de dois grandes eventos internacionais: a 
Copa do Mundo Fifa de 2014 e os Jogos OlÃ-mpicos de 2016. As consequÃªncias: vai
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haver uma explosÃ¢o imobiliÃ¡ria nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz, 
Guaratiba e Sepetiba, e muita gente vai querer comprar uma casa, um apartamento 
ou um terreno, nem que seja de segunda mÃ£o - e isto serÃ¡ muito atraente para o
mercado imobiliÃ¡rio - e esta explosÃ£o jÃ¡ estÃ¡ acontecento muito antes da 
abertura do TÃºnel da Grota Funda, principalmente por causa da inauguraÃ§Ã£o de 
shopping centers na regiÃ£o. De 2008 para cÃ¡, estÃ¡ sendo muito incentivado 
pelo programa Minha Casa, Minha Vida, que dÃ¡ subsÃ-dios de atÃ© R$ 23.000,00 do
governo federal - porque nestes bairros certamente vai receber muitos novos 
moradores â€“ muitas pessoas que trabalham principalmente na Barra da Tijuca e 
no Recreio dos Bandeirantes porque vai ficar mais perto para eles.
Postado por 
Henrique
 em 27/08/2011 08:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/07/2011

 <TÃTULO>
 APRESENTANDO O BLOG DOS ALUNOS DO GEC NICARÃGUA (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, blogsdealunos, gec.

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

gec
(66)

blogsdealunos
(10)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/07/2011

 <TÃTULO>
BLOG E. M. GENERAL JOÃƒO MENDONÃ‡A LIMA - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]

O blog da E. M JoÃ£o MendonÃ§a Lima conta com vÃ¡rias novidades bacanas para 
alunos, professores e interessados em educaÃ§Ã£o em geral. Entre as publiÃ§Ãµes 
mais recentes hÃ¡ uma homenagem a uma professora, uma sessÃ£o de fotos do 
pelotÃ£o da bandeira, um projeto muito importante de educaÃ§Ã£o fÃ-sica e atÃ© 
uma apresentaÃ§Ã£o musical dos alunos da turma de AceleraÃ§Ã£o 3. Confira os 
detalhes abaixo!

[FOTO]

A professora de Geografia MÃ¡rynka Monique Soukup foi uma das ganhadoras do 
 concurso cultural promovido pela Editora Ãtica. O concurso consistia em 

responder uma pergunta relacionada ao tema
: 
Por que vocÃª ama educar?
 Monique criou uma frase respondendo a seguinte questÃ£o:
 Qual Ã© a melhor maneira de educar?
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 E levou o prÃªmio... Ah, querem saber o que ela respondeu? Rs. Tudo bem. Sua 
resposta foi: 
Praticando a pedagogia da heteronomia, ou seja, buscando educar segundo as leis 
intransitivas do amor.
 Muito original, nÃ£o? ParabÃ©ns, professora!

[FOTO]

NÃ£o deixem de dar uma olhada tambÃ©m nas fotos do pelotÃ£o da bandeira da 
escola, composto, da esquerda para a direita, pelos alunos Leone, Thiago, Davi, 
Rodolfo e Alexandre e pelas alunas Dandara, JÃ©ssica Bonzoumet, Beatriz, 
JÃ©ssica Bello e Mariane. Os alunos do pelotÃ£o sÃ£o das turmas 1901, 1902, 1903
e Acelera 3.

[FOTO]

Os professores da escola desenvolveram um projeto na Ã¡rea da EducaÃ§Ã£o FÃ-sica
que visa a informar e alertar sobre a necessidade de adotarmos uma postura 
corporal correta. O trabalho tambÃ©m aborda os benefÃ-cios que tal atitude traz,
bem como as consequÃªncias de sua negligÃªncia, tais como a escoliose, por 
exemplo. ConheÃ§a o projeto a fundo lendo na Ã-ntegra a sua divulgaÃ§Ã£o no 
blog. Vale a pena!

Seguindo a tradiÃ§Ã£o de deixar o melhor para o final, vamos a apresentaÃ§Ã£o 
musical da turma do Projeto Acelera 3. Sob a orientaÃ§Ã£o da professora Lilian 
Carla GuimarÃ£es Dias, os alunos fizeram uma parÃ³dia super descontraÃ-da da m
sica 
Fugidinha
, de Michel TelÃ³, falando sobre suas expectativas. O trabalho ficou muito bom! 
Confira no vÃ-deo acima!
 O blog ainda conta com muitas outras postagens bem interessantes, como as 
animaÃ§Ãµes desenvolvidas pelos alunos, entre as quais a intitulada 
Esse Ã© brasileiro
, jÃ¡ exibida atÃ© em Festivais internacionais. Clique
AQUI
 e conheÃ§a melhor o trabalho dessa talentosa comunidade escolar visitando o 
blog. O Rioeduca parabeniza a todos pelo excelente trabalho!

Página 427



RIOEDUCA 1

blogsdeescolas
(402)

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a professora MÃ¡rinka pela premiaÃ§Ã£o, ao Acelera 3 e aos alunos, em 
geral, que de uma forma tÃ£o legal elevam o nome da E.M. Gal. JoÃ£o MendonÃ§a de
Lima.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 12/07/2011 11:37

Que lindo o trabaliho da escola!!! mas o que muito me emocionou e trouxe 
recordaÃ§Ãµes de minha adolescencia de normalista foi o PelotÃ£o da Bandeira.. 
que lindo os alunos uniformizados e consciente do amor cidadÃ£o Ã  nossa PÃ¡tria
querida!!! Parabens a essa equipe maravilhosa!!! bjs bjs a tds vcs...
Postado por 
Claudinha
 em 14/07/2011 14:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
ExposiÃ§Ã£o de Maquetes aberta Ã  visitaÃ§Ã£o das escolas da Rede Municipal de 
EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
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10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/07/2011

 <TÃTULO>
A Feira de CiÃªncias da E.M.DUNSHEE DE ABRANCHES

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos, saÃºde, meioambiente.

A Feira de CiÃªncias da E.M.DUNSHEE DE ABRANCHES

A II Feira de CiÃªncias da EM Dunshee de Abranches foi um grande sucesso!
Os alunos mostraram trabalhos belÃ-ssimos, dedicaram-se com afinco.
Toda a escola, da EI ao 9
 ano empenhou-se em trabalhar o Projeto Meio Ambiente. Por isso, tambÃ©m 
agradeÃ§o carinhosamente o trabalho realizado pelas professoras do 1
 segmento do Ensino Fundamental.

Foi bonito ver todos os alunos de nossa escola interagindo livremente e 
prestigiando seus colegas ao visitar as exposiÃ§Ã£o.
SÃ£o estes momentos, ricos de significados, que nos mostram que vale a pena 
investir, todos os dias, em sermos uma escola viva, que atrai, aproxima, 
acolhe... E que, por isso, aprende e ensina junto.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

EstÃ£o todos de parabÃ©ns: os professores de CiÃªncias 
(Vanise, Roberta e Luiz)
 e de Geografia 
(Michele e ClÃ¡udia)
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 que orientaram os trabalhos, os demais professores que percorreram os stands 
realizando a avaliaÃ§Ã£o dos alunos e, principalmente, os alunos que, com 
empenho e responsabilidade, demonstraram sua capacidade de trabalhar em equipe, 
demonstrando criatividade e conhecimento durante a exposiÃ§Ã£o.
Relato da Professora
Eliane Dantas Sales - Coordenadora PedagÃ³gica.

O seu BLOG, o da sua turma e o da sua Escola podem ser divulgados aqui. Basta 
entrar em contato com o representante 
Rioeduca
 da sua CRE.

Experimente, vocÃª vai gostar e nÃ³s tambÃ©m!

eventos
(210)

meioambiente
(95)

educaÃ§Ã£o
(73)

saÃºde
(45)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 09/07/2011

 <TÃTULO>
 LER ESTÃ NA MODA

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, riodeleitores.

A
 Escola Municipal Ministro PlÃ-nio Casado
tem 413 alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 5
 Ano, alÃ©m de 2 turmas de EducaÃ§Ã£o Especial e 1 de RealfabetizaÃ§Ã£o.

Nossa escola trabalha durante todo o ano o projeto
Literatura Sem Limites
de autoria de nossa Coordenadora PedagÃ³gica
 Luzimar Fumaux.
 O projeto tem por objetivo promover a leitura e a escrita adaptando-se conforme
o calendÃ¡rio. No mÃªs de junho a escolha foi a preservaÃ§Ã£o do Meio Ambiente, 
com o tÃ-tulo 
Conhecer para preservar
. Com auxÃ-lio dos livros de nossa Sala de Leitura, os professores estÃ£o 
trabalhando: respeito aos animais, reciclagem, coleta seletiva e diminuiÃ§Ã£o do
excesso de lixo.

A culmin
ncia do projeto se deu 
com a exposiÃ§Ã£o dos trabalhos.

As turmas confeccionaram muitos cartazes e diversas peÃ§as com material 
reciclado.
Texto enviado pela equipe da Unidade

[FOTO]

[FOTO]
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riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
ApresentaÃ§Ã£o do Blog da Turma 1501 da E.M. Floripes Angladas Lucas, da 10Âª 
CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdealunos.
Experimentando CiÃªncias

 <TÃTULO>
A turma 1501 da Escola Municipal Floripes Angladas Lucas , no ano de 2011, 
participando do Programa CiÃªncia Hoje das CrianÃ§as.
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http://expciencias.blogspot.com

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

blogsdealunos
(10)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 09/07/2011

 <TÃTULO>
Teste seus conhecimentos e concorra ao livro Traduzindo Hannah

<TAGS>
Tags: 
quiz, rioeduca, leitura.

[FOTO]
 <TÃTULO>

 Vamos ao QUIZ...

Saiba mais sobre o autor, Ronaldo Wrobel:

[FOTO]

rioeduca
(69)
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leitura
(14)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/07/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Floripes Angladas Lucas

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
4. Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico:De Guaratiba, no Rio de Janeiro, para o Brasil 
e para o Mundo.

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Ao entrarmos em contato com a DireÃ§Ã£o desta Escola e ao mencionarmos que 
encontramos vestÃ-gios de quem fora a Patrona "FlorÃ-pes Angladas Lucas" na Obra
de LibÃ¢nia Nacif Xavier
(Faculdade de EducaÃ§Ã£o/PROEDES / UFRJ) AmÃ©rico Freire(CPDOC/FGV) com relatos 
de Paschoal Lemme, onde Clarifica que ela foi umas pessoas que compunham a 
equipe de Fernando de Azevedo e nÃ£o de Carneiro LeÃ£o conforme esta escrito no 
Blog.

TambÃ©m gostaria de disponibilizar para a Escola os DiÃ¡rios Oficiais da uniÃ£o 
que contem as Notas da patrona em suas aulas de MÃºsica.

Pedimos apenas que publiquem as fontes e aqueles que estÃ£o disponibilizando-as 
atravÃ©z de suas pesquisas de campo. O CEPAG

Fraternalmente

Alexandre PantaleÃ£o
Postado por 
Alexandre PantaleÃ£o
 em 01/09/2011 22:05

Alguem tem o email da Livia. ConheÃ§o ela a muito tempo e gostaria muito de ter 
noticias dela e de sua familia( estudei com o Tio dela o Cid).  Desde jÃ¡ meu 
muito obrigado.
Postado por 
Carlos Antonio
 em 15/06/2012 00:42
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/07/2011

 <TÃTULO>
I Corrida de Aventura do C. E. do  Engenho de Dentro â€“ 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, clubeescolar, eventos, competiÃ§Ãµes.

Foi realizada no Clube Escolar do Engenho de Dentro, nos dias 15 e 16 de junho,

a

I CORRIDA DE AVENTURA DO CLUBE ESCOLAR DO ENGENHO DE DENTRO. A atividade ocorreu
nas dependÃªncias do Instituto Municipal Nise da Silveira, onde fica localizada 
a sede do Clube. O espaÃ§o Ã© amplo e rico de verde, verdadeiro Ã³asis no 
Engenho de Dentro.

[FOTO]

A Corrida fez parte das comemoraÃ§Ãµes pelos 100 anos do Instituto Municipal 
Nise da Silveira que aconteceram nos dias 10 e 11 de junho. Os alunos foram 
divididos em equipes e receberam um mapa do terreno a ser percorrido.

[FOTO]

Sua missÃ£o era, atravÃ©s do mapa e das pistas que foram sendo fornecidas ao 
longo do caminho, encontrar 10 prismas espalhados pelo terreno e chegar ao final
do processo antes das demais equipes. Todas as equipes eram compostas de meninos
e meninas de diferentes idades.

As equipes vencedoras receberam kits escolares com mochila, cadernos e outros 
itens, medalhas e balas diversas pela conquista de cada prisma ao longo do 
percurso.

     Foi uma grande experiÃªncia e os alunos 
do Clube Escolar jÃ¡ estÃ£o pedindo bis!!! Vamos conferir as imagens da corrida?

 [VÃDEO]

AlÃ©m da Corrida de Aventura, outro evento marcou a comemoraÃ§Ã£o do dÃ©cimo 
sÃ©timo ano do Clube Escolar. Eles foram convidados a participar da Posse dos 
GrÃªmios da 3
 CRE que teve lugar na E.M. JosÃ© VerÃ-ssimo.
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O vÃ-deo registra a apresentaÃ§Ã£o da turma de Jazz da Prof
 Mirian Portugal. Confiram e aceitem o convite! O Clube Escolar do Engenho de 
Dentro fica na R. Ramiro MagalhÃ£es, 521.

 [VÃDEO]

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

competiÃ§Ãµes
(16)

clubeescolar
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns, mais uma vez, a Equipe PedagÃ³gica do Clube Escolar do Engenho de 
Dentro pela dedicaÃ§Ã£o e pelo profissionalismo!!!! Vcs fazem a diferenÃ§a!!!
Postado por 
MaÃ-ra Oliveira da Silva
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 em 18/07/2011 08:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/07/2011

 <TÃTULO>
Ana Neri, uma escola cercada de casas por todos os lados

<TAGS>
Tags: 
10Âºcre.

[FOTO]
Fachada da Escola Municipal 10.26.013 Ana Neri, situada na Estrada Roberto Burle
Marx (antiga Estrada da Barra de Guaratiba) n
 9.953, bem em frente Ã  famosa Praia da Barra de Guaratiba.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âºcre
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
47Âº aniversÃ¡rio da EM Francisco Frias da Mesquita_ 5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, eventos.
A EM Francisco Frias da Mesquita completou 47 anos de existÃªncia e para 
comemorar a escola preparou uma grande festa com seus alunos...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Os alunos deixaram um recado com o refrÃ£o, composto pelas alunas 
Mayara e Tatiana
: 
Bullying nÃ£o pode nÃ£o, porque machuca a gente e machuca o coraÃ§Ã£o
. 
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[FOTO]
O aluno Helder ganhou o trofÃ©u FECEM de Melhor ComunicaÃ§Ã£o com o P
blico, O
estagiÃ¡rio Carlos, responsÃ¡vel pelo 
Projeto Escola de Funk
, recebeu o PrÃªmio de ParticipaÃ§Ã£o
.
ParabÃ©ns, duas vezes, Ã  EM Francisco Frias!
Quer saber mais? EntÃ£o acesse o blog da EM Francisco Frias da Mesquita.

http://emfranciscofrias.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

Página 442



RIOEDUCA 1
eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ queridos alunos e colegas da EM Francisco Frias! PARABÃ‰NS por mais essa 
conquista. Todos vocÃªs merecem.
Saudades!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 21/07/2011 11:31

Caramba! NÃ£o tinha visto .

Valeu pelo reconhecimento!

Ã‰ muito bom ver que nossas crianÃ§as podem levar uma mensagem tÃ£o bacana para 
um evento de grande importÃ¢ncia que Ã© o Fecem.

Obrigado!
Postado por 
Carlos Carvalho
 em 31/10/2011 15:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/07/2011

 <TÃTULO>
SEMANA DA ALIMENTAÃ‡ÃƒO: TEATRO DE FANTOCHES COM ALIMENTOS (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, blogsdeescolas, creches.

 [VÃDEO]
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blogsdeescolas
(402)

8Âªcre
(193)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/07/2011

 <TÃTULO>
ELETIVA TRAZ NUTRICIONISTA PARA PALESTRA (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, gec, blogdeescolas, saÃºde.

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

gec
(66)

blogdeescolas
(54)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

Muito interessante!
Esse Ã© um tema muito importante em ser discutido,precisamos falar sobre mais 
sobre alimentaÃ§Ã£o! ParabÃ©ns pelo trabalho!
Postado por 
Christiane Lopes
 em 12/07/2011 11:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/07/2011

 <TÃTULO>
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 47Âº ANIVERSÃRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÃ”NIO RAPOSO TAVARES - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
eventos.

 [VÃDEO]

No dia trinta de junho a 
Escola Municipal AntÃ´nio Raposo Tavares
 comemorou o seu 47
 aniversÃ¡rio.

A equipe da escola estava radiante com o evento pois essa data possui um 
significado especial para todos que lÃ¡ estudam e trabalham, bem como para 
alunos, pais e professores que por lÃ¡ passaram.

A felicidade ficou ainda maior, pois a escola ganhou o merecido 
PrÃªmio da Qualidade de Ensino em EducaÃ§Ã£o Infantil
 e o momento foi mais que apropriado para a inauguraÃ§Ã£o da placa.

A famÃ-lia Rioeduca parabeniza a todos os professores, alunos e funcionÃ¡rios 
pelas conquistas alcanÃ§adas. Estamos orgulhosos em compartilhar as alegrias da 
E.M Antonio Raposo Tavares com todos os nossos leitores.

[FOTO]

Se vocÃª registrou o evento de sua escola, clique 
AQUI 
e envie fotos 

e vÃ-deos para o Representante Rioeduca de sua CRE.

NÃ³s divulgaremos o evento de sua escola!
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eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos os profissionais da Escola.
Postado por 
Alexandre Roque
 em 13/07/2011 09:51

ParabÃ©ns pelo excelente trabalho!
Postado por 
Christina
 em 13/07/2011 15:53

EM Antonio Raposo sempre dando exemplo de ensino de qualidade! ParabÃ©ns pra 
equipe!
Postado por 
Ana Beatriz
 em 08/08/2011 10:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/07/2011

 <TÃTULO>
IX Jogos Esportivos e Culturais da Escola Municipal General Mitre - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, educaÃ§Ã£ofisica, jogos.

 [VÃDEO]

No mÃªs de junho a EM General Mitre realizou o IX Jogos Esportivos e Culturais 
pelo 9
 ano consecutivo. Um evento tÃ£o importante, que merece destaque!

Página 447



RIOEDUCA 1
Durante esse perÃ-odo, oportunizamos aos alunos uma semana diferenciada, 
prazerosa. Em 2011 o foco de estudo, aprendizagem e pesquisa Ã© AMÃ‰RICA LATINA.
Nossos alunos participam de atividades corporais, estabelecendo relaÃ§Ãµes com 
os outros, demonstrando respeito a si prÃ³prio e aos outros, adotando atitudes 
de respeito m
tuo, em situaÃ§Ãµes l
dicas e esportivas repudiando qualquer forma de violÃªncia; favorecemos 
oportunidades para que desenvolvam a responsabilidade e o prazer de buscar 
informaÃ§Ãµes em diferentes suportes. 

Dentro da AmÃ©rica Latina, os alunos estÃ£o estudando sobre a Argentina - paÃ-s 
onde nasceu o patrono de nossa escola; sobre o MÃ©xico - paÃ-s sede dos Jogos 
Pan-americanos; a cultura de alguns paÃ-ses (danÃ§ando tango, salsa e 
cha-cha-cha); interpretando o grupo Menudos, Chiquititas e Rebeldes; 
dramatizando episÃ³dios do programa Chaves; entrevistando pessoas que nasceram 
em paÃ-ses latinos; entre muitas outras atividades esportivas e culturais.

     (Fonte: 
http://emgeneralmitre.blogspot.com/ 
)

Acesse o blog da Escola General Mitre clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

Para enviar os eventos de sua escola para divulgaÃ§Ã£o no Rioeduca, envie e-mail
para o 

Representante Rioeduca.net de sua CRE.

1
 CRE - Rute Albanita Lopes Ferreira

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

2
 CRE - FÃ¡tima Regina Gomes da Costa

     fatimarcosta@rioeduca.net

     Twitter: @FatimaRGC
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3
 CRE - 
ngela Regina de Freitas

     angela.freitas@rioeduca.net

     Twitter: @Angeladario

4
 CRE - Ana Accioly

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @ana_accioly

5
 CRE - Regina Bizarro

     reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

6
 CRE - Imaculada ConceiÃ§Ã£o Marins

     imaculadamarins@rioeduca.net

     Twitter @Imaculadacon

7
 CRE - Humberto Baltar

     humbertonicolau@rioeduca.net

     Twitter: @hbsn

8
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 CRE - Marcelo Fernandes dos Santos

     marcelosantos179@rioeduca.net

     Twitter: @MarceloFernaRJ

     9
 CRE - Marcia Cristina Alves Cerqueira

     marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: @Marciacrisalves

10
 CRE - Sinvaldo de Souza

     sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza
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1Âªcre
(234)

jogos
(22)

educaÃ§Ã£ofisica
(3)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/07/2011

 <TÃTULO>
Revisitando o BLOG do GEC Orsina da Fonseca

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, gec.

     Estive revisitando o blog do GinÃ¡sio 
Experimental Carioca Orsina da Fonseca
http://ginasioexperimentalcarioca.wordpress.com/
e trouxe para vocÃªs um vÃ-deo sobre um trabalho de Artes CÃªnicas com o Prof. 
Lindomar.

     Trabalho de leitura de textos 
dramÃ¡ticos com elaboraÃ§Ã£o de cenÃ¡rios e figurinos.

     CriaÃ§Ã£o de mural com os trabalhos dos 
alunos homenageando a teatrÃ³loga Maria Clara Machado.

 [VÃDEO]

     Alguns professores do GEC Orsina da 
Fonseca tambÃ©m desenvolvem seus trabalhos em blogs paralelos ao da escola, como
o Prof. Rodolfo
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http://fazendohistoriagecorsina.blogspot.com/

[FOTO]

     O Eletiva de blog do Prof . Lindomar
http://www.eletivadeblog.blogspot.com/

[FOTO]

     E ainda o blog da Prof Maria Cristina 
Yakissobariorsina sobre alimentaÃ§Ã£o sustentÃ¡vel
https://sites.google.com/site/yakissobariorsina/home

[FOTO]

     Todas estas informaÃ§Ãµes foram 
repassadas gentilmente pela Diretora Rose Emilia Antunes . Ela ainda citou o 
Projeto da Escola que se chama 
 Ã‰ preciso saber viver
 etambÃ©m os outros Projetos que estÃ£o sendo desenvolvidos no ano 2011:

     - EducaÃ§Ã£o Ambiental em parceria com o
CEAMP;

     - Projeto 73 (leitura de livros que 
estÃ£o sendo trocados entre os

     alunos da turma 1703);

     - OlÃ-mpiadas Escolares;

     - Bullying -
TÃ´ fora
;

     - Jogos Estudantins;

     - Cidade da ConvivÃªncia;

     - Projeto de Sustentabilidade- Cidades 
Vivas- Global Partners Junior

     - Jornal Escola - 
A voz dos alunos
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;

     - Leitores do bimestre;

     - Planeta adolescente;

     - Brigada de emergÃªncia;

     Em breve estaremos publicando mais sobre
o blog do Orsina da Fonseca e de seus professores. Aguardem ou sigam
http://ginasioexperimentalcarioca.wordpress.com/

     Fatima Costa

     Equipe Rioeduca 2
 CRE

2Âªcre
(192)

gec
(66)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/07/2011

 <TÃTULO>
NÃºcleo de Arte Copacabana  e a Nanoarte

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, artesvisuais.

[FOTO]

A presento o blog do N
cleo de Arte Copacabana.Destaco do blog uma postagem que me chamou muito 
atenÃ§Ã£o : vocÃªs sabem o que Ã© a Nanoarte? Pois bem, eu nÃ£o sabia! Vejam 
sÃ³:

Nanoarte

A nanoarte nÃ£o Ã© simplesmente a observaÃ§Ã£o de algo muito pequeno, ou, o que 
os nossos olhos nÃ£o podem ver nus. A nanotecnologia, que executa o caminho para
a nanoarte, Ã© a prÃ³pria arte em seu mundo invisÃ-vel, onde a tecnologia nos 
propicia o desconhecido.

Pesquisando a nanoarte...

     Anna Barros.

Durante o tempo em que esteve nos Estados Unidos, Anna Barros sofreu uma 
influÃªncia muito grande dos artistas californianos que exploravam o uso da luz 
no espaÃ§o das instalaÃ§Ãµes. De volta ao Brasil, ela traduziu todo esse 
conhecimento para a linguagem dos meios tecnolÃ³gicos.

Os vÃ-deos produzidos por ela, utilizando recursos de computaÃ§Ã£o grÃ¡fica, 
rejeitam os excessos cromÃ¡ticos que normalmente se vÃªem em trabalhos 
produzidos em computador, preferindo as transparÃªncias finÃ-ssimas e as 
iluminaÃ§Ãµes sutis. Sua obra tem tambÃ©m uma inegÃ¡vel tendÃªncia Ã  reflexÃ£o 
espiritual e Ã s temÃ¡ticas de indagaÃ§Ã£o sobre o homem.

 [VÃDEO]

Visitem o blog do N
cleo de Arte Copacabana! Trabalhos maravilhosos lhe aguardam!
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http://nucleocopa.blogspot.com/

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 13/07/2011

 <TÃTULO>
Blog EducaÃ§Ã£o Ambiental da E.M. EpitÃ¡cio Pessoa

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, meioambiente, blogsdeescolas.

Mais uma vez venho mostrar um belo trabalho desenvolvido na E.M. EpitÃ¡cio 
Pessoa. A Escola possui um blog dedicado a discutir a EducaÃ§Ã£o Ambiental, tema
muito importante a ser desenvolvido pelas escolas.Destaco duas postagens que 
tratam sobre reciclagem.

Refletindo

[FOTO]

VocÃª jÃ¡ pensou na quantidade de embalagens descartÃ¡veis que consumimos quando
adquirimos um produto?

SerÃ¡ que consumimos apenas o necessÃ¡rio a nossa sobrevivÃªncia ou estamos 
extrapolando nosso consumo e exigindo cada vez mais dos recursos naturais usados
em sua fabricaÃ§Ã£o?

VocÃª jÃ¡ pensou quantos anos cada um desses produtos descartÃ¡veis levam para 
se decompor, poluindo, enquanto isso, Ã¡gua, solo e ar?

VocÃª tem consciÃªncia de que metade do que considera lixo poderia ser reciclado
ou reutilizado, economizando energia e espaÃ§o?

Ã‰ isso mesmo! O lixo custa caro, utiliza energia para ser gerado e necessita de
um espaÃ§o muito grande na natureza para ser depositado.

Por que reciclar?

[FOTO]

O crescimento das cidades, das ind
strias, o aumento da populaÃ§Ã£o e a crescente necessidade de consumo das 
pessoas geram quantidades cada vez maiores de resÃ-duos.

O volume de lixo produzido ultrapassa a capacidade de absorÃ§Ã£o da natureza. O 
homem, por nÃ£o saber o que fazer com tanto lixo, acaba dando a ele um destino 
inadequado, causando degradaÃ§Ã£o da Ã¡gua, do solo, do subsolo e atÃ© do ar. A 
questÃ£o do lixo Ã© de vital
import
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ncia para a sobrevivÃªncia do Planeta.

[FOTO]

ResÃ-duos

[FOTO]

Precisamos incentivar prÃ¡ticas de conscientizaÃ§Ã£o sobre a geraÃ§Ã£o e 
tratamento de resÃ-duos (lixo), informar da import
ncia da reciclagem de lixo, da reduÃ§Ã£o do consumo individual e coletivo de 
resÃ-duos e a reutilizaÃ§Ã£o do que for possÃ-vel para diminuir os impactos 
ambientais, buscando qualidade de vida e de preservaÃ§Ã£o do nosso planeta.

FaÃ§a sua parte!

Se vocÃª gostou desta iniciativa acompanhe o blog
http://eduambientalepitacio.blogspot.com/
 e deixe seus comentÃ¡rios.Estaremos acompanhando e trazendo as novidades!

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/07/2011

 <TÃTULO>
CRECHE MUNICIPAL SONIA MARIA DE MORAES ANGEL JONES E BLOG / 6Âª.CRE!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescola, creches, saÃºde.

 [VÃDEO]

[FOTO]

Somos uma equipe que sonha com o ensino de qualidade. Acreditamos que tudo que 
Ã© feito com amor tem excelente qualidade. Por isso nÃ£o precisamos de muita 
coisa para ter EXCELÃŠNCIA, basta AMAR o que faz! Sonhamos todos os dias, por 
este motivo deixamos a fantasia, a alegria, o bom humor e o comprometimento com 
a educaÃ§Ã£o fazer parte do nosso cotidiano
.

[FOTO]

Quer ver uma crianÃ§a se desenvolver? Deixe ela brincar, sorrir e imaginar.

Nossa Equipe sempre em aÃ§Ã£o

[FOTO]

No blog da creche, a biografia de:

SONIA MARIA DE MORAES ANGEL JONES
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[FOTO]

Filha de um oficial do ExÃ©rcito Brasileiro, SÃ´nia estudou no ColÃ©gio de 
AplicaÃ§Ã£o da antiga Faculdade Nacional de Filosofia e, posteriormente, na 
Faculdade de Economia e AdministraÃ§Ã£o da UFRJ, de onde foi desligada pelo 
Decreto n
 477, de 24 de setembro de 1969, antes de se formar, por participar de 
atividades subversivas. Para se sustentar, trabalhava como professora de 
portuguÃªs, no Curso GoiÃ¡s, no Leblon, de propriedade de sua famÃ-lia. 
Casou-se, em 18 de agosto de 1968, com Stuart Angel Jones, militante do 
Movimento RevolucionÃ¡rio 8 de Outubro (MR-8), que conheceu nas manifestaÃ§Ãµes 
e reuniÃµes de militantes de esquerda.Foi presa pela primeira vez em 1 de maio 
de 1969, quando das manifestaÃ§Ãµes de rua na PraÃ§a Tiradentes, no Rio de 
Janeiro, Ã© primeiro levada para o DOPS para interrogatÃ³rio e em seguida para o
presÃ-dio feminino SÃ£o Judas Tadeu. Foi solta apenas em 6 de agosto de 1969, 
apÃ³s ser absolvida pelo Superior Tribunal Militar, por unanimidade, passando Ã 
clandestinidade com o nome de Esmeralda Siqueira Aguiar. Em liberdade, ela 
exilou-se na FranÃ§a em maio de 1970, indo estudar na Universidade de Vincennes,
enquanto lecionava portuguÃªs na escola de idiomas Berlitz, em Paris. ApÃ³s a 
prisÃ£o e desaparecimento do marido, Stuart Edgar Angel Jones, em maio de 1971, 
SÃ´nia decide voltar ao Brasil e retomar a luta armada, ingressando na ALN, mas 
por causa da intensidade da repressÃ£o, foi em seguida refugiar-se no Chile de 
Salvador Allende, onde trabalhou como fotÃ³grafa. Retornou ao Brasil 
secretamente em maio de 1973, passando a residir em SÃ£o Paulo.

[FOTO]

PROJETO SALA DE LEITURA/BRINQUEDOTECA

[FOTO]

Justificativa

Para que a Sala de Leitura/Brinquedoteca alcance seu propÃ³sito, o despertar 
para leitura, Ã© preciso democratizÃ¡-la, isto Ã©, ao mesmo tempo em que exerÃ§a
sua funÃ§Ã£o educativa tambÃ©m exerÃ§a sua funÃ§Ã£o crÃ-tica e criativa de seus 
usuÃ¡rios atravÃ©s de suas escolhas, tendo como principal motivo o PRAZER de 
estar ali, sendo como aluno, como educador, como voluntÃ¡rio ou como membro da 
comunidade escolar.

Objetivos

 Fomentar no aluno o hÃ¡bito e o prazer de ler;

 Proporcionar oportunidades para que a crianÃ§a possa brincar pelo prazer, sem a
cobranÃ§a de desempenho;

 Dar oportunidades para que a crianÃ§a possa familiarizar-se com as histÃ³rias;
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 Ampliar o repertÃ³rio de histÃ³rias da crianÃ§a atravÃ©s da contaÃ§Ã£o das 
mesmas;

 Estimular o desenvolvimento da concentraÃ§Ã£o;

 Dar oportunidades Ã  crianÃ§a de expressar-se, de forma l
dica, demonstrando sua criatividade, fantasias, sonhos e frustraÃ§Ãµes;

 Dar oportunidades Ã  crianÃ§a para interagir atravÃ©s de brincadeiras, visando 
a prÃ¡tica do companheirismo e da disciplina;

 Fortalecer a relaÃ§Ã£o escola X famÃ-lia X organizaÃ§Ã£o social para prÃ¡tica 
de aÃ§Ãµes que visem o desenvolvimento da comunidade.

Parceria : Sa
de e EducaÃ§Ã£o

[FOTO]

CLIQUEM NA IMAGEM ABAIXO E VISITEM O BLOG!

[FOTO]
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6Âªcre
(247)

creches
(89)

saÃºde
(45)

blogsdeescola
(7)

 <COMENTÃRIOS>

Muito bom ver a EducaÃ§Ã£o Infantil mostrando suas aÃ§Ãµes ! ParabÃ©ns Ã  equipe
da Creche Sonia Maria !
Postado por 
Marilene Gatinho
 em 14/07/2011 21:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/07/2011

 <TÃTULO>
Atividades de Junho do GEC BolÃ-var â€“ 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, gec, visitas, riodeleitores.

Logo no inÃ-cio do mÃªs, alguns alunos do GEC BolÃ-var foram visitar o SalÃ£o do
Livro Infantil.

     Todos adoraram conhecer o mundo dos 
livros mais de perto.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Eles fizeram algumas entrevistas no local. As entrevistas estÃ£o disponÃ-veis no
Youtube. Aqui a finalizaÃ§Ã£o do trabalho para vocÃªs conferirem.

 [VÃDEO]

AlÃ©m do agradÃ¡vel passeio, o GEC BolÃ-var passou, como todas as escolas da 
rede, pelo processo de eleiÃ§Ã£o dos GrÃªmios Estudantis. Na maioria das escolas
Ã© um momento de grande mobilizaÃ§Ã£o dos alunos. Eles se envolvem, debatem e 
querem ouvir as propostas dos candidatos. No GinÃ¡sio Experimental Carioca, o 
espaÃ§o foi ampliado e as chapas puderam expor suas ideias a todos.

O vÃ-deo, enviado pelo bibliotecÃ¡rio FÃ¡bio Costa, mostra um pouquinho desse 
processo.

 [VÃDEO]

O GEC BolÃ-var tambÃ©m participou, entre os dias 21 e 26 de junho, da Semana 
Esportiva Sesc Rio em uma parceria com o SESC Engenho de Dentro. Durante o 
evento, foram exercitados valores como solidariedade, cooperaÃ§Ã£o, 
integraÃ§Ã£o, respeito e o 
jogo limpo
.

A proposta da semana era ir alÃ©m da atividade fÃ-sica ampliando a percepÃ§Ã£o 
da import
ncia do esporte para formaÃ§Ã£o de cidadÃ£os. O objetivo era promover os valores
do esporte e oferecer oportunidades que contribuam para o desenvolvimento 
social, cultural e Ã©tico de crianÃ§as e adolescentes.

Professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica do SESC Rio junto com as professoras de 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica do GEC BolÃ-var passaram, para os alunos do 7
 ao 9
 ano, noÃ§Ãµes de dois esportes olÃ-mpicos: o HÃ³quei e o Badminton.

Podemos ver nas imagens que eles foram bem aceitos pelas turmas e que nÃ£o houve
obstÃ¡culo para a prÃ¡tica dos esportes.

 [VÃDEO]

Movimentado o mÃªs de junho por lÃ¡. O que mais serÃ¡ que vem por aÃ-?
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3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

gec
(66)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/07/2011

 <TÃTULO>
10Âª CRE promove Curso de Novas Tecnologias na EducaÃ§Ã£o para diretores e 
coordenadores pedagÃ³gicos

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, capacitaÃ§Ã£o.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 14/07/2011

 <TÃTULO>
CapacitaÃ§Ã£o da EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, capacitaÃ§Ã£o.

Visando iniciar o processo de capacitaÃ§Ã£o dos professores da Rede do 
municÃ-pio do Rio de Janeiro em Novas Tecnologias Educacionais, a E/SUBTE 
oferece o primeiro encontro para mobilizaÃ§Ã£o do uso da EducopÃ©dia em nossas 
escolas.

A capacitaÃ§Ã£o acontecerÃ¡ no perÃ-odo de 18 a 22 de julho.

InscriÃ§Ãµes atÃ© o dia 15 de julho.

Entre em contato com sua CRE e participe!

Clique neste Ã-cone e saiba mais=

[FOTO]

educopÃ©dia
(86)
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capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

Querida equipe da EducopÃ©dia, vocÃªs pretendem repetir a capacitaÃ§Ã£o? NÃ£o 
pude comparecer a esta Ãºltima, mas gostaria de pelo menos ter acesso ao 
material. Existiria essa possobilidade?
Grata. AbraÃ§os.
Postado por 
Raquel Haua Alves
 em 23/07/2011 13:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
EspaÃ§o Virtual Canrobert 2011 - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsdealunos.

A partir do projeto-piloto
do 
EspaÃ§o Virtual de HistÃ³ria
da E.M. Marechal Canrobert Pereira da Costa, realizado em 2009, a professora
Jacqueline Guerreiro analisou as iniciativas que deram certo e incorporou 
novidades que possibilitam ainda mais oportunidades de interaÃ§Ã£o e 
aprendizado. Assim nasceu o 
EspaÃ§o Virtual Canrobert 2011
, uma comunidade onde os alunos de HistÃ³ria da escola tÃªm a oportunidade de 
conciliar o estudo Ã  vida prÃ¡tica e ao lazer.

[FOTO]

O espaÃ§o engloba nÃ£o sÃ³ assuntos relacionados Ã  disciplina, mas tambÃ©m 
atividades que remetem o aluno Ã  conscientizaÃ§Ã£o de seu papel no contexto 
social em que estÃ¡ inserido. Um exemplo desta abordagem Ã© a enquete que 
questiona como Ã© a comunidade onde os alunos residem e o que eles acham dela. 
Tal discussÃ£o permite uma reflexÃ£o mais ampla, jÃ¡ que se estende ao espaÃ§o 
do aluno - sua casa, lanhouse que frequenta, etc e a sua vida extraclasse, uma 
vez que ele tambÃ©m dÃ¡ contuidade Ã s discussÃµes no forum virtual fora da 
escola. Em sala, os tÃ³picos debatidos no espaÃ§o virtual fomentam discussÃµes, 
inspiram atividades e auxiliam os alunos e assimilarem melhor a realidade que os
cerca.
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[FOTO]

A prÃ³pria perspectiva da disciplina estudada tambÃ©m Ã© enriquecida atravÃ©s da
comunidade virtual, uma vez que ao invÃ©s de apenas falar sobre lugares, obras 
de arte e as diferentes manifestaÃ§Ãµes culturais e histÃ³ricas em sala, o aluno
tem a chance de ver tais produÃ§Ãµes culturais e imagens dos eventos estudados 
nas aulas atravÃ©s do conte
do inserido pela professora no acervo do espaÃ§o virtual. Uma idÃ©ia 
interessante presente, por exemplo, foi a gincana virtual criada pela 
professora, em que os alunos devem acertar os nomes dos pintores de determinadas
obras vistas em sala.

[FOTO]

O espaÃ§o funciona tambÃ©m como uma extensÃ£o da sala de aula, onde se pode 
interagir, conversar, trocar informaÃ§Ãµes sobre as aulas e a escola e 
aprofundar os estudos. Os comentÃ¡rios mais recentes sÃ£o listados na tela 
inicial de modo a fomentar discussÃµes e aumentar o interesse geral pelos 
diversos tÃ³picos incluÃ-dos no espaÃ§o, tais como O Que Ã© HistÃ³ria?, 
Juventude e Trabalho e O Que Ã© Meio Ambiente? NÃ£o deixem de conferir o 
trabalho e, quem sabe, criar a comunidade de sua disciplina... Fica a dica!

7Âªcre
(192)

blogsdealunos
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 <COMENTÃRIOS>

Que linda iniciativa! ParabÃ©ns ao grupo!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 19/07/2011 20:44

Oi pessoal
Para quem quiser conhecer o projeto piloto de 2009, Ã© sÃ³ acessar: 
http://historiacanrobert.ning.com
AbraÃ§os.
Professora Jacqueline Guerreiro
Postado por 
Jacqueline Guerreiro
 em 24/08/2011 12:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/07/2011

 <TÃTULO>
Zuuum - mais uma novidade da EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
zuuumeducopÃ©dia, educopÃ©dia.
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educopÃ©dia
(86)

zuuumeducopÃ©dia
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/07/2011

 <TÃTULO>
Rioeduca no Facebook

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, umanoderioeduca.

Hoje Ã© dia de curtir o Rioeduca no Facebook. Sabe por quÃª? Completa um ano que
o perfil Rioeduca foi criado no Facebook.

Se vocÃª tambÃ©m estÃ¡ no Facebook, pode ganhar um brinde do Rioeduca. Basta 
clicar em 
curtir
 no botÃ£o abaixo DESTA POSTAGEM. Cada pessoa que curtir esta mensagem ficarÃ¡ 
inscrita em um sorteio. O resultado sairÃ¡ na prÃ³xima segunda-feira.

Estes sÃ£o os brindes: uma caneca e um pad mouse personalizados!!!

[FOTO]
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rioeduca
(69)

umanoderioeduca
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a ideia!!! Quero um kit!!!
Postado por 
Maria Carolina Mattos MacÃªdo
 em 15/07/2011 15:38

Eu quero!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 15/07/2011 16:21

Ideia boa e bonita! Quero ganhar!!!
Postado por 
LÃºcia Rigueira
 em 15/07/2011 22:10

Eu tb quero!!!!
Postado por 
Marilene
 em 15/07/2011 22:50

eu querooooooooooo
Postado por 
Mari
 em 15/07/2011 23:26
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Adoro canecas!
Quero ganhar essa!
Postado por 
Marize Barbosa
 em 15/07/2011 23:45

Que kit bonito! Quero um!
Postado por 
Luciane Cossich
 em 15/07/2011 23:53

UHU!!! Lindo o Kit!!!
Eu quero!!!
Postado por 
Ana Cristina CorrÃªa
 em 16/07/2011 07:19

TambÃ©m quero um pra mim!!!!!
Postado por 
nomeComentario
 em 16/07/2011 08:41

Muito boa ideia, assim como todas as ideias do rioeduca. ParabÃ©ns pelo 
aniversÃ¡rio.
Postado por 
Anna Maria Antunes Braga
 em 16/07/2011 09:59

Adorei!!! Eu quero, Ã© meu!!!  Rioeduca.net,parabÃ©ns pelo trabalho!
Postado por 
ZÃ©lia Angelim Costa
 em 16/07/2011 11:24

O kit Ã© lindo!! Todos poderÃ-amos ter um. ;-)
Postado por 
Dayse
 em 16/07/2011 15:28

Eu quero.................
Postado por 
angela
 em 16/07/2011 21:03

Pelo menos este eu mereÃ§o, jÃ¡ que nÃ£o mereci o 14Âº! rsrsrs...
Postado por 
nomeComentario
 em 16/07/2011 21:35

KITKITKITKITKIT...RIOEDUCA!!! PARABÃ‰NS!!!!
Postado por 
Rosimere
 em 16/07/2011 22:21
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Eu quero dois kits!! Desde jÃ¡ eu agradeÃ§o.
Postado por 
Maria Ramos
 em 16/07/2011 22:28

Eu queroooo!
Postado por 
Wanda Monteiro
 em 16/07/2011 23:52

EU QUEROOOOOOOOOOOOOO
Postado por 
Maria Eliza Dias de Souza Seraphim
 em 17/07/2011 19:19

ParabÃ©ns ao Rioeduca por 1 ano no Facebook!
Postado por 
Sarita
 em 17/07/2011 19:21

Amei! Tb quero!
Postado por 
nomeComentario
 em 17/07/2011 20:15

ParabÃ©ns! Adorei o Kit.Lindo de+!!! Tb querooooo.
Postado por 
InÃªs C. da Rocha
 em 17/07/2011 22:18

Amei a ideia , um mimo fofo e util! parabÃ©ns!Quero um!
Postado por 
Samanta Mello
 em 18/07/2011 09:32

Lindo eu querooooooooooo!!!!!!!
Postado por 
nomeComentario
 em 18/07/2011 20:30

idÃ©ia genial, a cara da nossa educaÃ§Ã£o na rede; parabÃ©ns ...e...tb quero 
ganhar este maravilhoso kit!
Postado por 
Rosana Vieira
 em 18/07/2011 20:54

Rioeduca no coraÃ§Ã£o e na hora gostosa do cafÃ©!
EU QUEEEROOOO!
Postado por 
Regina
 em 18/07/2011 21:17
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ParabÃ©ns a todos os educadores envolvidos neste projeto,e a todos nÃ³s que 
temos o Rioeduca como parceiro, que nos informa sobre tudo que acontece na 
educaÃ§Ã£o.

 FELIZ ANIVERSÃRIO!! Rioeduca
Postado por 
Nilma Monte Castelo
 em 18/07/2011 22:30

Esse jÃ¡ tem dona!!!
Postado por 
Regina
 em 18/07/2011 22:33

Lindo!!!!  Eu quero!!!
Postado por 
Beth
 em 19/07/2011 11:40

Sorteado para a professora Regina Oliveira. 

Seu perfil no facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002250367019
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 19/07/2011 15:59

Mais promoÃ§Ãµes como esta!!!!! Eu nÃ£o ganhei.... Snif! E quero uma camiseta 
tambÃ©m!!!!!
Postado por 
Neilda
 em 20/07/2011 12:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/07/2011

 <TÃTULO>
A CIÃŠNCIA  NA COLABORAÃ‡ÃƒO ENTRE MUSEU E ESCOLA

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, ciÃªncia, saÃºde, meioambiente.

Com o objetivo de valorizar e motivar o ensino de CiÃªncias, algumas Unidades 
Escolares da 
4
CRE 
desemvolveram um trabalho colaborativo entre o Museu e a Escola.

A Coordenadora PedagÃ³gica da 
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Escola Municipal David PÃ©rez
 nos mostra como isso ocorreu nas salas de aula e qual a pespectiva da equipe 
pedagÃ³gica em relaÃ§Ã£o a essa parceria.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

4Âªcre
(164)

meioambiente
(95)

saÃºde
(45)

ciÃªncia
(1)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a escola David Perez. Estudei na escola por dois anos. abs
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 21/07/2011 15:27

A toda equipe da E.M. David Perez, e especialmente a CP Cristiane que 
brilhantemente esteve a frente do trabalho, coordenando com competencia, 
parabens pelo trabalho realizado e o compromisso com uma educaÃ§Ã£o de 
qualidade.
Postado por 
MARISE
 em 17/08/2011 19:02

A toda equipe da E.M. David Perez, e especialmente a CP Cristiane que 
brilhantemente esteve a frente do trabalho, coordenando com competencia, 
parabens pelo trabalho realizado e o compromisso com uma educaÃ§Ã£o de 
qualidade.
Postado por 
MARISE
 em 17/08/2011 19:02

ParabÃ©ns para equipe David Perez!
ParabÃ©ns Cristiane pele brilhante trabalho.
Postado por 
Rosana
 em 18/08/2011 21:08

ParabÃ©ns para toda equipe da escola David Perez!
Postado por 
Rosana
 em 18/08/2011 23:51

Cristiane... seu trabalho como Coordenadora da David Perez me enche de orgulho! 
Tenho certeza que os professores e alunos da E.M David Perez concordam comigo
Postado por 
Fernanda
 em 22/08/2011 22:17

ParabÃ©ns a toda equipe da E.M.David Perez!!! 
ParabÃ©ns Cristiane,profissional sÃ©ria  e competente!!
Postado por 
Ana Claudia Abrantes
 em 31/08/2011 02:14

Cristiane,

ParabÃ©ns para vocÃª e para a comunidade da Escola Municipal  David PÃ©rez por 
terem uma atuaÃ§Ã£o coerente com o que nos ensinou Paulo Freire:
"Na teoria dialÃ³gica da aÃ§Ã£o, os sujeitos se encontram para transformar o 
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mundo em
 CO-LABORAÃ‡ÃƒO"!
Beijos
MercÃªs
Postado por 
Maria das MercÃªs
 em 10/09/2011 19:34

Mais uma vez vc Cris mostrou q foi uma dÃ¡diva de Deus a sua vinda para a nossa 
amada escola...vc Ã© nota dez em tudo o q faz.ParabÃ©ns amiga e para nÃ³s por 
ter vc conosco..por isso q eu digo q vc Ã© o Sol da David..bjks mis
Postado por 
Selma Nunes
 em 11/09/2011 09:19

cris, parabÃ©ns excelente iniciativa, vocÃª nos inspira!!!!!!!!!!!!!!! como 
conseguir essa parceria?
Postado por 
priscila
 em 11/09/2011 11:47

ParabÃ©ns a toda equipe David Perez,estou com muitas saudades.
Postado por 
Fatima Maria
 em 11/09/2011 12:55

ParabÃ©ns a todos que se envolveram no projeto. Em especial a amiga professora e
coordenadora Cristiane Lomar, que com muita competÃªncia o realizou.
Postado por 
Fernanda
 em 11/09/2011 16:43

ParabÃ©ns a todos os professores e a nossa coordenadora!!! Fico muito feliz em 
ver o nosso trabalho sendo divulgado. Que chique!!! Um abraÃ§o!
Postado por 
Simone Mariano
 em 11/09/2011 19:55

ParabÃ©ns a equipe David PÃ©rez .ParabÃ©ns Cristiane!Sinto muito orgulho de 
trabalhar e aprender muito com vocÃª,seu compromisso com a educaÃ§Ã£o contagia.
Postado por 
VÃ¢nia
 em 11/09/2011 22:11

ParabÃ©ns a Cristiane, sua equipe e toda a comunidade!
Precisamos de aÃ§Ã£o. NÃ£o podemos mais ficar sÃ³ teorizando.Os educadores tÃªm 
dificuldades em agir mais concretamente.
ParabÃ©ns!!! 
Carminha
Postado por 
nomeComentario
 em 12/09/2011 10:23
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Esse trabalho sÃ³ foi possÃ-vel por conta de uma super equipe. Professores da 
David vcs que fazem acontecer todos os dias em sala de aula. Tenho muito orgulho
de coordenar uma equipe como essa.ParabÃ©ns!!!!!!!!!!!!!!!!Cristiane /CP
Postado por 
nomeComentario
 em 12/09/2011 22:06

A todos que participaram do trabalho, parabÃ©ns! 
Cristiane, com certeza o dedo da coordenadora fez toda a diferenÃ§a. Muito, 
muito bom!
Postado por 
Elane Ronchini
 em 12/09/2011 23:03

ParabÃ©ns a todos os alunos da David PÃ©rez pelo excelente trabalho, sem eles 
nada aconteceria!!!
Postado por 
Marilane
 em 13/09/2011 07:55

ParabÃ©ns a toda equipe da E.M. David PÃ©rez, que acreditando na EducaÃ§Ã£o, foi
capaz de produzir este trabalho maravilhoso!
Postado por 
GISELE
 em 13/09/2011 16:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/07/2011

 <TÃTULO>
Um BLOG para a turma Acelera III

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, blogsdeescolas.
Eu me chamo 
Virginia 
e sou estagiÃ¡ria da 
E.M Leonel Azevedo
 na Ilha do Governador. Escrevo em nome da professora 
ValÃ©ria Martins
 ,professora que atua no Projeto Autonomia Carioca(AceleraÃ§Ã£o) nesta escola.

     CosntruÃ-mos um Blog para a nossa turma 
a fim de que eles postem o vasto material que possuÃ-mos.
A professora ValÃ©ria estÃ¡ sendo excepcional no exercÃ-cio de sua funÃ§Ã£o.
Professora Virginia
 (EstagiÃ¡ria)
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/07/2011

 <TÃTULO>
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 Emma Dâ€™Ãvila de Camillis, uma Escola Municipal dentro do Mosaico Carioca

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.
1. LocalizaÃ§Ã£o, Comunidade e PPP

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 479



RIOEDUCA 1

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
Alunos da E.M. JÃºlio CesÃ¡rio de Melo, 10Âª CRE, conheceram o NÃºcleo do 
AfroReggae do Complexo do AlemÃ£o

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Gente, que fofos!!!
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ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 19/07/2011 15:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/07/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA 1Âª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

O Rioeduca.net tem o grande prazer de apresentar o blog da 
1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

O site Ã© um espaÃ§o criado para divulgar eventos e projetos desenvolvidos pela 
Coordenadoria e pelas escolas.

[FOTO]

Com apenas um clique vocÃª encontra de forma fÃ¡cil e prÃ¡tica os endereÃ§os dos
blogs escolares e educacionais. SÃ£o mais de 37 espaÃ§os digitais, que mostram a
qualidade do trabalho desenvolvido nas unidades da 1
 CRE.

[FOTO]

Acesse agora mesmo, e seja o prÃ³ximo a fazer parte desta parceria digital. 
Clique na imagem abaixo, e veja todos os detalhes do blog:

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
GEC RivadÃ¡via CorrÃªa no FECEM 2011

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais.

[FOTO]

O Festival da CanÃ§Ã£o Escolar do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro 
 FECEM 
 Ã© uma iniciativa da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro realizada por meio 
da E/SUBE/CED 
 Extensividade, que se caracteriza como mostra e divulgaÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o 
musical dos alunos da Rede P
blica Municipal.

O FECEM tem como objetivo incentivar o ato de compor dos alunos, reconhecendo a 
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escola como espaÃ§o de incentivo Ã  criaÃ§Ã£o musical local, sem perder de vista
a obra musical brasileira, onde a expressÃ£o de ideias e sentimentos se 
manifesta, proporcionando uma experiÃªncia do fazer artÃ-stico-cultural 
articulada Ã  formaÃ§Ã£o de uma platÃ©ia que saiba prestigiar as produÃ§Ãµes 
apresentadas e avaliÃ¡-las com sensibilidade crÃ-tica.

O Festival da CanÃ§Ã£o torna-se, a cada ano, referÃªncia importante para os 
alunos, no contexto cultural da m
sica na escola.

Esse projeto serÃ¡ desenvolvido ao longo do ano letivo, dentro da escola, como 
um processo que incentiva a produÃ§Ã£o artÃ-stico-musical individual ou coletiva
dos alunos.

O projeto Ã© realizado em trÃªs etapas:

-1
 etapa - organizada pelas Escolas ou Unidades de ExtensÃ£o 
 importante etapa para identificar os talentos musicais nas escolas;

-2
 etapa - organizada pelas E/SUBE/CRES 
 com a finalidade de socializar experiÃªncias locais;

-3
 etapa - organizada pela E/SUBE/CED 
 Extensividade 
 com a finalidade de registro em CD e apresentaÃ§Ã£o das canÃ§Ãµes que se 
destacaram nos festivais locais.

     (Texto retirado do blog da
 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME
 )

A grande vencedora do FECEM 2011 na 1
 CRE, foi o

   GINÃSIO EXPERIMENTAL CARIOCA RIVADÃVIA CORRÃŠA.

Confira algumas imagens da campeÃ£:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Mais uma prova que o GEC estÃ¡ mudando a vida de nossos alunos, Ã© lindo ve-los 
levantar um trofÃ©u e sentirem orgulho de sÃ- mesmo e de fazerem parte da nossa 
rede.
Auto-estima e valorizaÃ§Ã£o, ir onde nosso aluno estÃ¡, faze-lo sujeito de seu 
prÃ³prio aprendizado. Isso nÃ£o tem preÃ§o.
Adorei a postagem...parabÃ©ns ao GEC RivadÃ¡via Correa.
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 22/07/2011 15:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
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Blog Educar para Transformar

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Conhecer o trabalho da Sheila Ã© tudo de bom. Ã‰ uma garota mil! ParabÃ©ns e 
continue sempre assim, entusiasmada e idealista por seu trabalho.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 19/07/2011 15:38

Ver a minha querida Sheila e seu maravilhoso trabalho no blog alÃ©m de me deixar
extremamente orgulhosa e feliz, me mostra que quando percebemos o potencial do 
outro e investimos nesse potencial neste momento se processa a verdadeira 
educaÃ§Ã£o.
Sinto-me honrada em saber que contribui na realizaÃ§Ã£o de seu sonho.
Sheila sinto muito sua falta, mas sinto-me em dobro feliz em saber que estÃ¡s 
vivenciando os seus sonhos. Sejas muito feliz amiga!
Postado por 
Leiliane de Oliveira
 em 20/07/2011 22:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/07/2011

 <TÃTULO>
LeÃ´ncio Correia, Patrono de uma Escola Municipal na Ilha de Guaratiba

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Belo trabalho. Eu morei nessa escola entre 1976 e 1978. Meu pai era policial e 
na Ã©poca policiais eram colocados para morar em escolas.
Postado por 
Marco Antonio Nicolau
 em 29/10/2011 22:18

li tudo sobre LeÃ´ncio Correia, faltou citar o lugar onde ele nasceu. nÃ£o sei 
porque omitiram o nome da cidade, pois bem a cidade onde ele nasceu Ã© 
ParanaguÃ¡, litoral do paranÃ¡, berÃ§o da civilizaÃ§Ã£o paranaense.
Postado por 
moises Osiris da Costa Soares
 em 12/11/2011 10:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/07/2011

 <TÃTULO>
E.M. Carlos Gomes - 3Âª CRE  no Mundo dos Contos de Fadas

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, riodeleitores, eventos.

 [VÃDEO]

Recebemos o relato das atividades desenvolvidas na Culmin
ncia do subprojeto Contos de Fadas do projeto Viajando no Mundo da Literatura, 
eu Aprendo a Realidade da Escola Municipal Carlos Gomes.

O Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico 2011 desta escola, em harmonia com a proposta 
pedagÃ³gica da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tem por objetivo a 
formaÃ§Ã£o de leitores proficientes desde a primeira inf
ncia.
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Para a equipe da escola ao contar histÃ³rias, podemos trabalhar e interagir com 
as crianÃ§as atravÃ©s de emoÃ§Ãµes produzidas a partir do contato com o mundo da
literatura. DaÃ- a import
ncia de se selecionar livros de literatura infantil que desenvolvam na crianÃ§a 
o senso crÃ-tico, construindo-se um ser independente, com uma visÃ£o de mundo 
ampliada, mas sem esquecer o mundo mÃ¡gico da imaginaÃ§Ã£o.

No primeiro bimestre, os contos de fadas, caracterizados por uma atmosfera de 
magia, foram privilegiados. Reis, rainhas, gÃªnios, bruxas e fadas invadiram a 
Escola Municipal Carlos Gomes atravÃ©s das muitas histÃ³rias contadas, 
encenadas, escritas e interpretadas por meio de melodias, exibiÃ§Ã£o de slides, 
desenhos e leitura dramatizada. 

O Projeto culminou com a exposiÃ§Ã£o de atividades realizadas pelas crianÃ§as, 
utilizando diversas tÃ©cnicas de artes. Eles tambÃ©m danÃ§aram as m
sicas da Bela e a Fera, A Princesa e o Sapo, Chapeuzinho Vermelho, Os TrÃªs 
Porquinhos e Branca de Neve, encenaram peÃ§as e bailes dos Contos de Fadas!

Eles realmente entraram no mundo dos livros! Vamos ver um pouquinho desse 
passeio?

ParabÃ©ns a toda a equipe da escola que conduziu os alunos nesse passeio 
mÃ¡gico!

(Texto adaptado do relato enviado pela direÃ§Ã£o da escola)
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Como sempre as colegas da Rede fazendo um Ã³timo 
trabalho.Elaine,Aparecida,...ParabÃ©ns!!
Fizemos um trabalho parecido em 2009 e temos como hÃ¡bito ensenar uma peÃ§a por 
ano com o tema do Projeto Anual.Caso queiram,poderÃ-amos apresentar para seu 
alunos.Um AbraÃ§o.WalÃ©ria PaixÃ£o.
Postado por 
C.M.Renascer
 em 18/07/2011 09:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
Creche Municipal Raul Cortez â€“ BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, creches, blogsdeescolas.

Apresentando mais um blog da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Com afeto, com carinho - Semeando pequenos multiplicadores
.

A creche Raul Cortez foi inaugurada no dia 04/08/2006, a primeira creche p
blica do Jardim MoriÃ§aba. Atualmente atendemos a 150 crianÃ§as distribuÃ-das em
trÃªs grupamentos: BerÃ§Ã¡rio, Maternal I e Maternal II em horÃ¡rio integral. As
crianÃ§as sÃ£o atendidas pelos agentes auxiliares de creche com diversas 
atividades: jogos l
dicos, recreativos, brincadeiras pedagÃ³gicas, alimentaÃ§Ã£o e muito carinho.
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[FOTO]

O nome da creche Ã© uma homenagem ao ator de televisÃ£o, teatro e cinema Raul 
Cristiano Machado Pinheiro de Amorim Cortez.

O Blog nos mostra um trabalho bem estruturado desenvolvido pela instituiÃ§Ã£o 
que alÃ©m de atender as crianÃ§as tambÃ©m dedica um espaÃ§o a comunidade.

As postagens sÃ£o reunidas na lateral do blog dando a elas visibilidade e 
facilidade na busca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vou destacar algumas destas postagens que achei interessante para nossa troca

[FOTO]

[FOTO]

Neste espaÃ§o nossas crianÃ§as aprendem atravÃ©s de jogos e brincadeiras l
dicas a construir conceitos, experimentam e consolidam seus conhecimentos 
favorecendo a aprendizagem.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Palestra com o Enfermeiro do Posto do Rio da Prata.

     Muitas d
vidas foram tiradas: Cuidados com a Sa
de e Higiene.

     Dica: Bom Humor Faz bem Ã  Sa
de!!!!!!

[FOTO]
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O Professor de Yoga Irani Grangeiro, pai da nossa aluna Isabel do BerÃ§Ã¡rio EI 
-50, Ã© terapeuta holÃ-stico reconhecido em Campo Grande por seu trabalho sÃ©rio
e competente. Este ano ele estÃ¡ oferecendo para a comunidade escolar da Creche 
Raul Cortez sua aula de yoga toda terÃ§a-feira de 9h Ã s 10h. GRATUITO. EstÃ¡ 
sendo um SUCESSO!!!!

[FOTO]

[FOTO]

A 
ltima postagem foi sobre a festa junina realizada na Creche com a participaÃ§Ã£o
dos pais, vejam que sucesso.

[FOTO]

[FOTO]

Nosso Arraial do Chico Bento foi um grande sucesso, contamos com a presenÃ§a dos
pais e responsÃ¡veis. As crianÃ§as foram a carater e se divertiram muito. A 
festa teve barraca da pescaria, milho-verde, bolo, sopa, cachorro-quente, doces 

 e refrigerantes e o que Ã© melhor tudo GRÃTIS! Os patrocinadores do Arraial 
tiveram presente para prestigiar o evento, que contou com cerca de 350 pessoas.

Agradecemos a todos os funcionÃ¡rios da Creche em especial a Assistente Social 
Cintia Carla, os Educadores do Abrigo Municipal Aryton Senna: Jair, Vinicius e 
Bianca, Aux. de Creche Maria Margareth, a querida MÃ£e Baiana e a loja EstÃ©tica
Shopping que gentilmente colaboraram para que a festa fosse um verdadeiro 
sucesso.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Acompanhe o blog da Creche Municipal Raul Cortez atravÃ©s do convite abaixo e 
seja tambÃ©m mais um seguidor deste blog. 

[FOTO]

Entre no blog, acompanhe o trabalho e deixe seu comentÃ¡rio nas postagens 
feitas.

Página 493



RIOEDUCA 1

Votos de sucesso a equipe da creche e vamos acompanhar seu trabalho, grande 
abraÃ§o!

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Eu jÃ¡ seguia o blog da Creche Raul Cortez! E nÃ£o Ã© uma gracinha? AbraÃ§os, 
amigas da Creche.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 19/07/2011 15:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
Projeto Falando SÃ©rio - E. M. Presidente Arthur Bernardes

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

     Falando SÃ©rio... 

BULLYING

...VocÃª sabe o que significa?

Bullying
 Ã© um termo da lÃ-ngua inglesa (bully = 
valentÃ£o
) que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou fÃ-sicas, 
intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivaÃ§Ã£o evidente e sÃ£o 
exercidas por um ou mais indivÃ-duos, causando dor e ang
stia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a 
possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma 
relaÃ§Ã£o desigual de forÃ§as ou poder.

NÃ£o podemos fechar os olhos e permitir que essas situaÃ§Ãµes, que causam tanto 
sofrimento ocorram. Vale lembrar que o agressor tambÃ©m sofre e, provalmente, 
tambÃ©m jÃ¡ foi vÃ-tima e precisa de ajuda.

O que fazer?

Projeto: 
 Falando SÃ©rio

Falar sobre esse tema Ã© muito importante, ouvir os alunos tambÃ©m, assim como 
discutir sobre o assunto a fim de ressaltar a import
ncia dos valores e estreitar os laÃ§os de amizade. NÃ£o podemos fazer de conta 
que o problema nÃ£o existe e aguardar as consequÃªncias.

O projeto 
Falando SÃ©rio
, realizado em nossa escola, abre o canal para o tema. Rodas de leitura e 
conversas sÃ£o realizadas, produÃ§Ãµes textuais, o filme 
Ponte para Terabitia
, algumas atividades jÃ¡ desenvolvidas nesse semestre.

Ponte para Terabitia

Jess Aarons (Josh Hutcherson) sente-se um estranho na escola e atÃ© mesmo em sua
famÃ-lia. Durante todo o verÃ£o ele treinou para ser o garoto mais rÃ¡pido da 
escola, mas seus planos sÃ£o ameaÃ§ados por Leslie Burke (AnnaSophia Robb), que 
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vence uma corrida que deveria ser apenas para garotos. Logo Jess e Leslie 
tornam-se grandes amigos e, juntos, criam o reino secreto de TerabÃ-tia, um 
lugar mÃ¡gico onde apenas Ã© possÃ-vel chegar se pendurando em uma velha corda, 
que fica sobre um riacho perto de suas casas. LÃ¡ eles lutam contra Dark Master 
(Matt Gibbons) e suas criaturas, alÃ©m de conspirar contra as brincadeiras de 
mau gosto que sÃ£o feitas na escola.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

Mural

[FOTO]

TIAGO SOARES

 O REINO ENCANTADO: TERABIA.

[FOTO]

ANA BEATRIZ

 ELES ESTÃƒO FELIZES COM O AZUL DO CÃ‰U,O VENTO E O SOL...

[FOTO]

KAREN RODRIGUES

 A CASA DA ÃRVORE EM TERABITIA

[FOTO]

STEPHANY CARDOSO

 O GRANDE SEGREDO

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Esta postagem foi retirada do blog da 
E. M. Presidente Arthur Bernardes
. Esta e outras postagens podem ser vistas no link 
http://escolapresidentearthurbernardes.blogspot.com/

Se vocÃª desenvolve projetos na sua escola e deseja participar desta troca no 
nosso BLOG RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
 e entrar em contato por e-mail.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)
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protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Que trabaho bacana dos alunos, conversando e registrando. Atividade que exercita
a mente a cativa amizades. ParabÃ©ns a E. M. Presidente Arthur Bernardes.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 21/07/2011 11:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/07/2011

 <TÃTULO>
Agradecimento a ProfÂª CÃ©lia Napole _ Coordenadora da 5Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, visitas.
O que Ã© o Rioeduca?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E
 nÃ£o esqueÃ§am:
Este portal, portanto, Ã© nosso! Aproprie-se dele! Se todos trabalharmos juntos,
faremos a diferenÃ§a! Afinal, somos a maior rede de EducaÃ§Ã£o Municipal da 
AmÃ©rica Latina.
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5Âªcre
(268)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Concordo plenamente!'Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferenÃ§a!' 
ParabÃ©ns ao Rioeduca pelo brilhante trabalho! Um abraÃ§o para todos .
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 18/07/2011 22:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
Quem foi Glauber Rocha?

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

CIEP GLAUBER ROCHA: QUEM FOI GLAUBER ROCHA?

[FOTO]
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BIOGRAFIA: GLAUBER ROCHA

14/03/1939, VitÃ³ria da Conquista, BA

     22/08/1981, Rio de Janeiro, RJ

Noutro dia, postamos aqui, no
Rioeduca: A RevoluÃ§Ã£o Acontece
, a biografia de
SONIA MARIA DE MORAES ANGEL JONES, ao 
apresentarmos o blog da Creche e EDI de mesmo nome (
cliquem aqui e acessem a postagem
); jÃ¡ havÃ-amos visto sobre a famÃ-lia KLABIN, no interessante vÃ-deo postado 
no blog

 R.K. NOTÃCIAS
 quando das comemoraÃ§Ãµes do aniversÃ¡rio de 37 anos da E.M. Rose Klabin (
cliquem aqui e acessem
), assim como sobre a estilista ZUZU ANGEL, em nossa postagem sobre o blog da 
Creche (
cliquem aqui e acessem
); agora, um pouco do cineasta e artista da vanguarda brasileira, GLAUBER ROCHA,
aproveitando o convite do CIEP para visitarmos as atualizaÃ§Ãµes de seu blog com
os flashes da Festa Caipira (julho/2011).

@@@@@

Glauber de Andrade Rocha foi um dos integrantes mais importantes do cinema novo,
movimento iniciado no comeÃ§o dos anos 1960. Com o princÃ-pio de 
uma c
mera na mÃ£o e uma idÃ©ia na cabeÃ§a
, deu uma identidade nova ao cinema brasileiro.

Glauber foi o primeiro filho de Adamastor e L
cia Rocha e teve duas irmÃ£s: Ana Marcelina e Anecy. Cursou o primÃ¡rio em 
VitÃ³ria da Conquista e, em 1947, mudou-se com a famÃ-lia para Salvador. Em 1952
Ana Marcelina morreu de leucemia, mas Glauber logo ganhou outra irmÃ£, Ana L
cia , filha de seu pai com uma cigana que faleceu durante o parto.

Em 1957, Glauber entrou para a Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, 
que cursou atÃ© terceiro ano. Com poucos recursos, filmou 
PÃ¡tio
, utilizando sobras de material de 
RedenÃ§Ã£o
, de Roberto Pires. Em 1958, trabalhou como repÃ³rter no Jornal da Bahia, 
assumindo depois a direÃ§Ã£o do Suplemento LiterÃ¡rio.

No ano seguinte, casou-se com a colega de universidade e atriz de 
PÃ¡tio
, Helena Ignez. Logo apÃ³s o casamento, iniciou as filmagens de seu segundo 
curta-metragem, o inacabado 
Cruz na PraÃ§a
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, baseado num conto de sua autoria. TambÃ©m publicou artigos sobre cinema no 
Jornal do Brasil
 e no 
DiÃ¡rio de NotÃ-cias
. Em 1960, nasceu sua primeira filha, Paloma. Apesar disso, separou-se de Helena
um ano depois.

Trabalhou na produÃ§Ã£o de 
A Grande Feira
, de Roberto Pires e de 
Barravento
, de Luiz Paulino dos Santos, filme que acabou dirigindo depois de refazer o 
roteiro. Finalizou 
Barravento
, no Rio de Janeiro, com Nelson Pereira dos Santos. O filme foi premiado na 
Europa e exibido no Festival de Cinema de Nova York. Em 1963, filmou 
Deus e o Diabo na Terra do Sol
, que concorreu Ã  Palma de Ouro no Festival do Filme em Cannes do ano seguinte,
perdendo para uma comÃ©dia musical francesa.

Em 1965, Glauber Rocha participou da criaÃ§Ã£o da Mapa Filmes, junto com Walter 
Lima Jr. e outros. Em novembro, foi preso com outros intelectuais, durante um 
protesto contra o regime militar em frente ao Hotel GlÃ³ria, no Rio de Janeiro. 
Em 1966 co-produziu 
A Grande Cidade
, de Carlos Diegues e preparou 
Terra em Transe
, que chegou a ser proibido, mas foi liberado sob algumas condiÃ§Ãµes. Exibido 
no Festival de Cannes, o filme ganhou os prÃªmios Luis Bu
uel e o da FederaÃ§Ã£o Internacional de Imprensa CinematogrÃ¡fica. Recebeu ainda
prÃªmios e elogios na SuÃ-Ã§a, em Cuba e no Brasil.

No mesmo ano, Glauber Rocha trabalhou no argumento de 
Garota de Ipanema, de Leon Hirszman. Recebeu o convite de Jean-Luc Godard para 
participar de 
Vent d
Est
, onde Glauber viveu seu prÃ³prio personagem: um cineasta que aponta o caminho 
para o cinema polÃ-tico-revolucionÃ¡rio. Iniciou o filme 
C
ncer
, rodado durante quatro dias no Rio de Janeiro. Co-produziu 
Brasil Ano 2000
, de Walter Lima Jr. estrelado por sua irmÃ£ Anecy, mulher do diretor.

Em 1969 
O DragÃ£o da Maldade Contra o Santo Guerreiro
 foi exibido no Festival de Cannes e Glauber ganhou o prÃªmio de melhor diretor,
dividido com o tcheco Vobtech Jasny. AlÃ©m deste, o filme ganhou muitos outros 
prÃªmios importantes. Ainda na Europa, o cineasta recebeu dois convites para 
filmar. Um do produtor espanhol Pedro Fages e outro de Claude Antoine. Em 1970, 
Glauber Rocha rodou, na regiÃ£o da Catalunha, o filme 
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CabeÃ§as Cortadas
.

Voltou ao Brasil, mas o crescimento da repressÃ£o o desestimulou. Em 1971 
Glauber partiu para o exÃ-lio. Na Universidade Columbia, em Nova York, 
apresentou a tese 
Eztetyka do Sonho
. No Chile, filmou um documentÃ¡rio sobre os brasileiros exilados, que nÃ£o foi 
concluÃ-do (
CONTINUA...
)
(1).

@@@@@

UM POUCO DA FESTA NO CIEP GLAUBER ROCHA...

[FOTO]

Farra boa! ForrÃ³ de primeira!

[FOTO]

Que fofos estes caipirinhas!

[FOTO]

[FOTO]

Gente animada!

[FOTO]

Equipe nota 10!

[FOTO]

Linda a Sinhazinha!

Mais flashes do Arraial Glauber Rocha...

 E NO VÃDEO...

O forrÃ³ esquentou atÃ© o 
ltimo minuto!

 [VÃDEO]

VISITEM O BLOG E VEJAM UM POUCO MAIS DESTA DIVERTIDA FESTA!

NOTAS:

(1) UOL EDUCAÃ‡ÃƒO: Biografia: Cineasta Baiano: Glauber Rocha
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http://educacao.uol.com.br/biografias/glauber-rocha.jhtm

(2) 
Fotos: do cineasta Glauber Rocha (pesquisa: Google); as demais: Blog do CIEP 
Glauber Rocha: 
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Mas que festa linda! Que forrÃ³ "arretado, oxe"! AbraÃ§os, equipe do CIEP 
Glauber Rocha.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 19/07/2011 15:35
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/07/2011

 <TÃTULO>
Ana JÃºlia quer ser cientista

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, provario.

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

provario
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ana Julia,que vocÃª continue ser esta aluna estudiosa e aplicada.Que 
Deus te abenÃ§oe e faÃ§a acontecer o melhor na sua vida.mil beijos
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/07/2011 21:22

ParabÃ©ns, Ana Julia, continue estudando com dedicaÃ§Ã£o. Que Deus te AbenÃ§oe!
Postado por 
Jane Camargo
 em 27/07/2011 23:35

ParabÃ©ns a aluna Ana JÃºlia e parabÃ©ns a professora Jane!
Postado por 
nomeComentario
 em 28/07/2011 10:03

ParabÃ©ns a aluna Ana JÃºlia e a professora Jane!
Professora Cintia Farag,E M Ana Neri.
Postado por 
nomeComentario
 em 28/07/2011 10:31

ParÃ¡bens
Postado por 
Aline
 em 12/11/2011 23:28

ParabÃ©ns
Postado por 
Jane Vieira
 em 23/01/2012 11:54

ParabÃ©eeeeens aninha !
Postado por 
Sthela
 em 03/03/2012 15:18

ParabÃ©ns amiga !
Postado por 
Aline
 em 01/04/2012 13:37
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ParabÃ©ns ana jÃºlia !
Postado por 
Sandra Navarro
 em 20/05/2012 14:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/07/2011

 <TÃTULO>
Festa GENTILEZA GERA GENTILEZA - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, eventos.

No 
ltimo dia 8 de julho, aconteceu na 
E.M. 09.18.021 Prof. Felipe Santiago
, a festa 
 Gentileza Gera Gentileza
. Essa
 festa foi uma atividade planejada para este ano, relacionada com o tema para 
2011 
Gentileza Gera Gentileza
, integrante do Projeto PolÃ-tico
 PedagÃ³gico da Unidade Escolar.

[FOTO]

O tema escolhido partiu da necessidade
 percebida de trabalharmos
 Ã©tica e boas maneiras em nossa escola. Mas ao invÃ©s de destacarmos a 
vilolÃªncia, resolvemos partir de algo positivo, como a Gentileza. EntÃ£o 
trouxemos para a nossa escola
 a figura de JosÃ© Datrino, o Profeta Gentileza. A partir daÃ- pudemos tambÃ©m
 trabalhar a histÃ³ria do Rio de Janeiro, a questÃ£o da preservaÃ§Ã£o do 
patrimÃ´nio p
blico, a gentileza vencendo o bulliyng e ainda integrar muitos outros conte
dos.
 Relata a 
Prof
 Marcia Azevedo LuÃ-z, Coordenadora PedagÃ³gica
.

Toda comunidade interna e externa foi convidada.
 Especialmente os responsÃ¡veis que
 mostraram grande adesÃ£o, participando de vÃ¡rias formas, inclusive na 
confecÃ§Ã£o dos figurinos para danÃ§as apresentadas pelas turmas.
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[FOTO]

Na ocasiÃ£o,
 trabalhos das turmas
 foram expostos e a comunidade pode conhecer um pouco mais do
 projeto da Unidade Escolar como tambÃ©m a
 histÃ³ria do Profeta.

A Equipe de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, especialmente a 
Prof
 Vanessa Loreto 
se esmerou juntamente com a Sala de Leitura,
 professores e alunos
 pesquisando m
sicas relacionadas ao tema,
 criando coreografias e figurinos. 

Ao final da Festa
 todos os presentes se surpreenderam com uma grande novidade, que
 foi apresentaÃ§Ã£o conjunta de todas as turmas do programa Rio, CrianÃ§a Global
que saudaram Ã  comunidade escolar utilizando conhecimentos da lingua inglesa e 
cantando a canÃ§Ã£o Super Manners, ( Super Boas Maneiras) ensaiada pela 
prof
 de inglÃªs CecÃ-lia Vilanova.

[FOTO]

Me surpreendi totalmente, nÃ£o
 imaginava
 que uma escola p
blica falasse do Profeta Gentileza, isto Ã© um grande avanÃ§o cultural. Gostei 
muito da festa, principalmente da turma que apresentou a m
sica da Marisa Monte, que fala do perÃ-odo que os murais foram cobertos. 
Trabalhava no centro da cidade e acompanhei
 tudo de perto. Essas crianÃ§as me emocionaram hoje. EstÃ£o todos de parabÃ©ns!
 . 

Comentou 
Nilva BasÃ-lio
, moradora da comunidade.

Nossa festa foi um sucesso, nÃ£o tivemos nenhuma ocorrÃªncia negativa, nenhum 
incidente desagradÃ¡vel, isso prova que nosso projeto estÃ¡ dando frutos e 
podemos
 muito bem abrir a escola para a comunidade, afinal gentileza, gera gentileza.
Finaliza a 
Prof
 JacilÃ©ia Barreto, diretora da E.M. Prof. Felipe Santiago
.
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Esta matÃ©ria nos foi enviada pela 
Prof
 de Sala de Leitura Lenise Lopes, 
que vem mais uma vez colobaorar com o nosso blog.

Agradecemos a prof
 Lenise e desejamos muito sucesso a equipe da E. M. Felipe Santiago pelo belo 
trabalho.

Se vocÃª desenvolve projetos como este
na sua escola e deseja participar desta troca no nosso BLOG RIOEDUCA, basta 
procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

e entrar em contato por e-mail.

9Âªcre
(227)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>
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Sou moradora do bairro e tambÃ©m estive presente na festa.  AliÃ¡s, foi na EM 
Filipe Santiago que eu cursei o primÃ¡rio.  Foi uma alegria constatar que a 
escola continua cumprindo o seu papel de educar e formar cidadÃ£os dignos para a
sociedade.
Postado por 
Liege Lopes
 em 20/07/2011 19:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/07/2011

 <TÃTULO>
JÃºlia Clara, destaque na Prova Rio 2010

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, provario.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

provario
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a Ana Clara e a equipe da E.M.Leila Mehl...
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 25/07/2011 13:03

OlÃ¡ Juciara, PARABÃ‰NS!!!! Papai do CÃ©u lhe abenÃ§oe pela sua inteligÃªncia e 
dedicaÃ§Ã£o.
Beijos da tia Regina Bizarro
Postado por 
ReginaBizarro
 em 25/07/2011 20:18

Realmente, a famÃ-lia Leila Mehl Ã© muito especial!!! ParabÃ©ns a todos!!!
Postado por 
Ana Cristina
 em 04/08/2011 20:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
A #novaeducopedia jÃ¡ estÃ¡ no ar!

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia.
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JÃ¡ estÃ¡ no ar a nova plataforma da EducopÃ©dia, que poderÃ¡ ser acessada 
atravÃ©s do mesmo endereÃ§o: www.educopedia.com.br.

A #novaeducopedia poderÃ¡ ser acessada por alunos e por professores. 
Todos os professores
, mesmo os que jÃ¡ foram cadastrados anteriormente e que inclusive jÃ¡ criaram 
uma senha,
 deverÃ£o fazer seu primeiro acesso na #novaeducopedia da seguinte forma
:

Ambos, professores e alunos, poderÃ£o alterar a senha inicial depois de logados 
pela primeira vez na plataforma. 

Na #novaeducopedia, 
finalmente os cadernos virtuais terÃ£o funcionalidade. HaverÃ¡ tambÃ©m a 
possibilidade de utilizaÃ§Ã£o de post-its, lembretes que facilitarÃ£o a 
remissÃ£o a tÃ³picos e observaÃ§Ãµes acerca das atividades das aulas, conforme 
cada qual decida. De tal forma, sempre que abrir a plataforma com seu login 
pessoal, o post-it inserido conterÃ¡ o lembrete que seu usuÃ¡rio nÃ£o quis 
esquecer.

AlÃ©m disso, professores contarÃ£o com a possibilidade de customizarem suas 
aulas no prÃ³prio ambiente virtual, incluindo atividades conforme queiram.

Ã‰ importante salientar que mais de 38000 professores e cerca de 500 mil alunos 
foram cadastrados para uso da #novaeducopedia. Tudo foi preparado com extremo 
cuidado para que esta tenha plena funcionalidade. No entanto, nÃ£o 
desconsideramos a possibilidade de enfrentarmos qualquer problema nesse inÃ-cio 
de utilizaÃ§Ã£o.

Nesse ponto, mais uma vez sua colaboraÃ§Ã£o Ã© de suma import
ncia, informando-nos via e-mail educopedia@rioeduca.net ou contato@rioeduca.net 
qualquer problema que encontrem na #novaeducopedia, esclarecendo suas d
vidas ou dando-nos sugestÃµes.

[FOTO]

Página 511



RIOEDUCA 1

educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

gostei de ver os alunos usando a internet.
Postado por 
paulo roberto guedes da silva
 em 21/09/2011 16:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
Quer ganhar uma camiseta da EducopÃ©dia?

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, desafio.

Na semana em que temos a #mobilizaÃ§Ã£oEducopÃ©dia e a estreia da 
#novaEducopÃ©dia, vamos presentear com uma camiseta os dois primeiros 
acertadores dos desafios que se alternarÃ£o diariamente nesta mesma postagem de 
amanhÃ£, dia 20 de julho, atÃ© sexta-feira, dia 22 de julho.

AtenÃ§Ã£o Ã s regras:

Os desafios poderÃ£o ocorrer a qualquer momento, em cada um desses dias.

Página 512



RIOEDUCA 1

TÃ£o logo sejam postados, os desafios serÃ£o divulgados nas redes sociais 
Rioeduca.

Para efeito de garantia da premiaÃ§Ã£o, cada desafio deverÃ¡ ser respondido 
corretamente no campo 
ComentÃ¡rios
.

ValerÃ£o as duas primeiras respostas corretas.

PrevalecerÃ¡ a ordem exata em que os comentÃ¡rios forem publicados, mesmo que a 
diferenÃ§a entre eles seja de segundos.

Para ganhar a camiseta, o(a) educador(a) ou o(a) aluno(a), deverÃ¡ colocar seu 
nome completo e seu login @rioeduca.net.

O e-mail fornecido serÃ¡ submetido a testagem. Caso o(a) ganhador(a) nÃ£o 
responda ao teste de e-mail no prazo de 48 horas perderÃ¡ direito de receber a 
camiseta.

A camiseta estarÃ¡ sujeita Ã  disponibilidade de estampa e tamanho que do 
momento em que o ganhador vier recebÃª-la.

Quem for premiado com uma camiseta em um dos dias, estarÃ¡ impossibilidade de 
concorrer aos dias subsequentes.

[FOTO]

DESAFIO DE 20 DE JULHO:

Uma frase, de autoria da professora e produtora de aulas digitais, Edwiges Rego,
foi a vencedora de um Concurso de frases sobre a EducopÃ©dia. Essa frase 
apareceu na postagem do lanÃ§amento oficial da EducopÃ©dia - 
Somos Educopedistas
. Trancreva a frase e concorra a uma camiseta. (Observe o regulamento geral 
escrito no inÃ-cio desta postagem).
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educopÃ©dia
(86)

desafio
(1)

 <COMENTÃRIOS>

"Somos Educopedistas"
Postado por 
Andrea Barreto
 em 20/07/2011 20:49

"O que Ã©? EDUcaÃ§Ã£o de qualidade. Como se faz? Com COoperaÃ§Ã£o. De que tipo? 
PEdagÃ³gica. Com que recursos? DIgitais. Quando? Agora."
Postado por 
Andrea Barreto
 em 20/07/2011 20:51

O que Ã©? EDUcaÃ§Ã£o de qualidade. Como se faz? Com COoperaÃ§Ã£o. De que tipo? 
PEdagÃ³gica. Com que recursos? DIgitais. Quando? Agora.
Postado por 
Lucilene Santos
 em 20/07/2011 20:51

"Somos Educopedistas"
Postado por 
Marco A. Ananias
 em 20/07/2011 20:53
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"O que Ã©? EDUcaÃ§Ã£o de qualidade. Como se faz? Com COoperaÃ§Ã£o. De que tipo? 
PEdagÃ³gica. Com que recursos? DIgitais. Quando? Agora."
Postado por 
Fabiana Lopes
 em 20/07/2011 20:57

Estava louca por uma camiseta da EducopÃ©dia! Amei! Obrigada!
Postado por 
Lucilene Santos
 em 20/07/2011 21:02

Andrea e Lucilene foram as primeiras a acertar!!! PARABÃ‰NS, MENINAS!
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 20/07/2011 21:04

"O que Ã©? EDUcaÃ§Ã£o de qualidade. Como se faz? Com COoperaÃ§Ã£o. De que tipo? 
PEdagÃ³gica. Com que recursos? DIgitais. Quando? Agora."
Postado por 
Anna Beatriz Accioly Fernandes
 em 20/07/2011 21:57

O que Ã©? EDUcaÃ§Ã£o de qualidade. Como se faz? Com COoperaÃ§Ã£o. De que tipo? 
PEdagÃ³gica. Com que recursos? DIgitais. Quando? Agora.
Postado por 
Marilene Miranda Sampaio
 em 20/07/2011 22:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
Quem ainda nÃ£o conhece o Polo de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho da 6Âª CRE?

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, artesmusicais, artescÃªnicas, 6Âªcre.

[FOTO]

Acima, Prof. Marquinhos, da Oficina de Grafismo, e a profa. Ivanita, da Oficina 
de DanÃ§a: dando um show!

O 
Polo de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho (PET) Antenor Nascente 
Ã© uma das
Unidades de ExtensÃ£o
 da 
6
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CRE que, assim com o 
N
cleo de Arte Grande Otelo
, vem realizando um trabalho de qualidade para os alunos de nossa regiÃ£o.(1) 

AULAS DE DANÃ‡A (PROFESSORAS IVANITA e VANIA)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A seguir, um trabalho que gostei demais (realizado na Oficina de Fotografia do 
prof. Eduardo, com os responsÃ¡veis dos alunos). 

Muito divertido! 
Confiram!

ATRAVÃ‰S DO SITE ARTE E ATTACK DA DISNEY: MONTAGEM DA PRÃ“PRIA FOTO

(OFICINA COM OS PAIS)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Outro trabalho que achei interessante foi um sobre valores (ainda nÃ£o hÃ¡ fotos
postadas),abaixo, transcrevo a proposta:

EXEMPLO DE COMO TRABALHAR O TEMA VALORES MORAIS.

A OFICINA DE CUSTOMIZAÃ‡ÃƒO (ARTE COM ESTILO )

Trabalhou o tema realizando um desfile de acessÃ³rios e de roupas customizadas 
com frases escolhidas pelos prÃ³prios alunos da oficina, coordenados pela 
professora Denise Macieira. 

Frases com os temas VERDADE, RESPEITO, AMOR, SOLIDARIEDADE - valores raros 
naociedade de hoje,foram felizmente lembrados e trabalhados na UE nesse semestre
de 2011.

Para abrir os trabalho do desfile de encerramento do semestres letivo
a direÃ§Ã£o
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do polo convidou uma escola de danÃ§a da zona Oeste do RJ, da 
O

FICINA DE ARTE COM ESTILO
. Eles apresentaram danÃ§as orientais e ocidentais.

(
texto extraÃ-do do blog: cliquem aqui
para acessar esta postagem
)

[FOTO]

A esquerda, com microfone, profa. Denise (Pintura)

NOTA:

(1) ConheÃ§am um pouco do trabalho realizado no 
N
cleo de Arte Grande Otelo
 visitando nossa postagem aqui no blog 
Rioeduca NET: A REvoluÃ§Ã£o Acontece
 (
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1110
) ou assistindo ao recente vÃ-deo institucional produzido pelo N
cleo (

 [VÃDEO]
h
ttp://www.youtube.com/watch?v=4-GCqaeNy8Y
). Vejam ainda nossa primeira postagem sobre o 
PET Antenor Nascente
 em:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=749

(2)
O PÃ³lo tem um blog - 
PETAN, Um Blog para quem Curte Novas IdÃ©ias de EducaÃ§Ã£o e Arte
 (
cliquem aqui e acessem a home
).
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6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
Unicirco recebe escolas municipais da 3Âª CRE e o Bairro Educador

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, visitas, bairroeducador.

Um belo domingo de sol sempre nos convida a passear, nÃ£o Ã©?

Uma parceria entre o Unicirco Marcos Frota e os Bairros Educadores do Complexo 
do AlemÃ£o, do Engenho da Rainha, de Vicente de Carvalho, da Pavuna e de IrajÃ¡ 
levou 2500 pessoas a aceitar esse convite. 
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[FOTO]

A aÃ§Ã£o, fruto da parceria com o MetrÃ´ Rio, disponibiliza transporte e 
ingressos gratuitos para atividades culturais para toda a comunidade escolar: 
alunos, pais, professores, diretores, oficineiros e funcionÃ¡rios. O objetivo Ã©
integrar toda a comunidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]

As Escolas Municipais Rubens Berardo e Nereu Sampaio representaram a 3
 CRE junto com o gestor local do projeto Bairro Educador, Bruno Aguiar. O ponto 
de encontro foi a estaÃ§Ã£o Inha
ma e, por volta das 10 h. da manhÃ£, chegaram Ã  Quinta da Boa Vista. Foram duas
horas de espetÃ¡culo e de muito encantamento para todos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O grupo jÃ¡ fechou parceria tambÃ©m com o Unicirco e tem seu nome anunciado ao 
microfone pelo ator Marcos Frota e facilidades para registrar o momento com 
fotos dos artistas.

[FOTO]

A volta para casa ficou a critÃ©rio das famÃ-lias. Algumas resolveram esticar o 
passeio aproveitando a Quinta da Boa Vista mais um pouquinho.

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã  comunidade escolar da E.M. Nereu Sampaio e Rubens Berardo por nÃ£o 
deixarem passar esta oportunidade oferecida pelo Bairro Educador!

Imagens cedidas por Bruno Lopes
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3Âªcre
(223)

visitas
(62)

bairroeducador
(18)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
CapacitaÃ§Ã£o IHA - TGD

<TAGS>
Tags: 
iha, tgd.

 [VÃDEO]

Atendendo a pedidos, o Rioeduca.net posta uma playlist (ao tÃ©rmino de um 
vÃ-deo, inicia-se outro na sequÃªncia com apenas um clique). 
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O vÃ-deo Ã© a capacitaÃ§Ã£o do Instituto Municipal Helena Antipoff sobre 
Transtornos Globais de Desenvolvimento com a participaÃ§Ã£o de Izabel Moura e de
Cristiane Botelho.

A produÃ§Ã£o do vÃ-deo original Ã© da Multirio.

iha
(2)

tgd
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/07/2011

 <TÃTULO>
Alunos da EM Rosa da Fonseca escrevem sobre consequÃªncias do uso de drogas
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<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, blogsdeescolas.
Ao revisitar o blog da E.M. Rosa da Fonseca, deparei-me com uma excelente 
postagem 
 e de utilidade p
blica 
 feita por dois estudantes da turma 1902: Darlan Matias Guilherme Fassini e 
Laryssa Carvalho VitÃ³ria Torres!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
Sua escola desenvolve algum projeto de rÃ¡dio? Vamos fazer a sintonia?

<TAGS>
Tags: 
mÃ-dia, rÃ¡dioescola.

A SME/MÃ-dia EducaÃ§Ã£o jÃ¡ desenvolve oficialmente o Projeto 
RÃ¡dio Escola
 em quinze escolas da nossa rede. Mas sabemos que muitas outras escolas possuem 
seus prÃ³prios projetos de utilizaÃ§Ã£o de rÃ¡dio!
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Sendo assim, a equipe de MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o da SME estÃ¡ fazendo um 
levantamento de escolas que desenvolvam esse tipo de trabalho.

[FOTO]

Envie dados do projeto para o e-mail sme@rioeduca.net atÃ© o dia 27 de julho. 
Nesse e-mail coloque o nome de sua escola, o nome do professor responsÃ¡vel pelo
projeto e uma pequena sinopse das atividades que sÃ£o desenvolvidas.

mÃ-dia
(3)

rÃ¡dioescola
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011
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 <TÃTULO>

Principais fatores relacionados Ã  linguagem que podem dificultar a 
aprendizagem.

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, linguagem, saÃºde.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

saÃºde
(45)

linguagem
(1)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo material postado!!! claro, objetivo e rico em conteÃºdo, todos os
professores deveriam se interessar em ler um pouco sobre esses fatores e 
entender que toda crianÃ§a quer aprender sim! mas precisa de um apoio maior, 
caso contrario uma coisa Ã© certa, ela sofrerÃ¡ com a exclusÃ£o que poderÃ¡ 
marca-la para sempre.. Ã‰ preciso essa sensibilizaÃ§Ã£o... ADOREI !!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 22/07/2011 15:12

ParabÃ©ns, professora! Muito bom o conteÃºdo!!!!
Postado por 
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Sonia Marques
 em 22/07/2011 16:39

Concordo, ClÃ¡udia! O teor do texto nos faz considerar as diferenÃ§as, fazendo 
com que esta consciÃªncia seja refeltida em nossa prÃ¡tica pedagÃ³gica!

ParabÃ©ns Ã  Professora Sueli Menezes pela autoria!

AbraÃ§os.
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 22/07/2011 16:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/07/2011

 <TÃTULO>
Projeto de Sustentabilidade - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, meioambiente.

Revisitando o blog da E. M. Comunidade de Vargem Grande, o 
Blogando com a Comunidade
, podemos conhecer um projeto importantÃ-ssimo que estÃ¡ programado para a volta
Ã s aulas. O tema Ã© Sustentabilidade, um dos assuntos mais abordados na 
atualidadem devido a sua relev
ncia. Confira abaixo as postagens mais recentes na Ã-ntegra!

OS 4 Rs

Em agosto vamos recomeÃ§ar o Ano Letivo com novas ideias. Vamos ver quais sÃ£o ?

VocÃª se lembra dos 3 Rs ?

Reduzir

     Reutilizar

     Reciclar

Vamos pensar nesses termos porÃ©m com mais um R : Repensar !

A proposta Ã© Reduzir a quantidade de lixo que geramos. Reduzir a quantidade de 
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coisas que consumimos.

TambÃ©m vamos Reutilizar mais as coisas. Guardar as coisas que vamos jogar fora 
para fazer outro uso dela. Assim, estamos reduzindo o consumo e o lixo.

Podemos tambÃ©m Reciclar : talvez fazendo uma oficina de Papel Reciclado.

O mais importante , vamos repensar em nossos atos. O que estamos fazendo ? Como 
e o que estamos consumindo ? Que lixo estamos gerando ? Como estamos tratando o 
outro e o nosso Planeta ?

Que tal ?

[FOTO]
Veja este vÃ-deo e reflita

O vÃ-deo Ã© uma carta da Terra para os seus Inquilinos ( ou seja, para nÃ³s!) . 
Vamos refletir?

O que temos feito pela nossa casa? Como temos usado os recursos desta casa? O 
que temos feito com a Ã¡gua, com a energia, com os alimentos? VocÃª sabe 
responder. Mas vocÃª sabe como mudar isso ?

Veja o VÃ-deo e responda Ã  nossa Terra !
 [VÃDEO]

Clique 
AQUI
 e fique por dentro de outras novidades do blog!
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7Âªcre
(192)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/07/2011

 <TÃTULO>
 ConheÃ§a os projetos da E. M. Engenheiro Ãlvaro de SodrÃ© - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos, dengue.

 A equipe da E. M Engenheiro Ãlvaro de SobrÃ©, localizada em Vargem Grande, 
mantÃ©m a escola constantemente envolvida em projetos e atividades 
interessantes. Nesta publicaÃ§Ã£o abordaremos o Projeto Minha Primeira 
Biblioteca e o mutirÃ£o de combate Ã  dengue organizados pelas turmas 1201 e 
1202.
PROJETO MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA

A professora aposentada da Rede Municipal e autora de livros infantis, 
ConceiÃ§Ã£o Esch, cedeu uma manhÃ£ agradÃ¡vel aos estudantes, divulgando seus 
livros e matando a curiosidade dos pequenos que queriam saber como eram criados 
os livros.

[FOTO]

A autora tambÃ©m contou algumas das histÃ³rias, e desta forma, despertou o 
interesse dos alunos pela leitura das mesmas. O projeto desempenha um papel 
fundamental ao aproximar os alunos da criaÃ§Ã£o, da leitura e mesmo do ato de 
contar histÃ³rias. Os alunos ouviram atentamente a professora durante a 
programaÃ§Ã£o.

[FOTO]
COMBATE 
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 DENGUE

As turmas 1201 e 1202 foram investigar na comunidade local, as precauÃ§Ãµes 
tomadas por esta no combate Ã  Dengue e constataram vÃ¡rios pontos de foco dos 
mosquitos. As turmas cantaram a parÃ³dia-criada por eles-enquanto percorriam as 
ruas distribuindo os panfletos, tambÃ©m por eles criados, conversando com os 
moradores e explicando como se deve proceder para evitar a proliferaÃ§Ã£o do 
inseto. Confira as fotos abaixo!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

eventos
(210)

7Âªcre
(192)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/07/2011

 <TÃTULO>
Classe Especial 2 da EM Albert Sabin apresenta seus projetos

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, saÃºde.

Eles conheceram e aprenderam sobre costumes indÃ-genas. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ã-d

     Eles viram filmes, danÃ§aram e 
aprenderam vÃ¡rias m
sicas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ApÃ³s terem participado de todas as atividades, uma culmin
ncia com exposiÃ§Ã£o dos trabalhos realizados pelos alunos aconteceu no pÃ¡tio 
da escola
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Pelo que vimos, foram momentos de muita alegria e aprendizagem para todos os 
envolvidos.
ResponsÃ¡vel pelo projeto da Classe Especial 2: professora Mariana.

     ColaboraÃ§Ã£o da estagiÃ¡ria Maria da 
Penha.
Vamos saber mais sobre essas e outras atividades da Classe especial da
EM Albert Sabin?
Acessemos o blog 
http://emsabin2011.blogspot.com

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/07/2011

 <TÃTULO>
Jornal da 7Âª CRE mostra principais destaques das escolas

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.

A ediÃ§Ã£o de junho do Jornal da 7
 CRE veio repleta de notÃ-cias de atividades e eventos em nossas escolas. Houve 
a Semana da AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel, a culmin
ncia dos Projetos 
No Mundo da Pintura
, 
O Valor da Parceria FamÃ-lia 
 Escola
 e 
Jogos Interescolares
. Confira os destaques abaixo!

[FOTO]

O EDI do 
Ciep Pablo Neruda
 passou a 
semana da alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel
, trabalhando o tema 
fome de saber e sabor
. Os nomes das frutas foram observados, assim como suas texturas, aromas, 
sabores e cores. As Ã¡rvores frutÃ-feras e sementes tambÃ©m foram listadas e 
conhecidas, afinal, alimentaÃ§Ã£o e sa
de lembram preservaÃ§Ã£o do meio ambiente. Ainda nesta semana foi trabalhada a 
matemÃ¡tica das frutas, identificando quantidades, reconhecendo grÃ¡ficos e 
tabelas, alÃ©m das diferenÃ§as de peso e tamanho. A literatura das frutas 
invadiu o EDI atravÃ©s da leitura de vÃ¡rios tÃ-tulos inseridos no tema e virou 
teatrinho. Ao longo da semana as m
sicas sobre frutas e alimentaÃ§Ã£o tambÃ©m foram uma atraÃ§Ã£o, envolvendo as 
atividades desenvolvidas pela escola. O fechamento das atividades foi uma bela 
exposiÃ§Ã£o de desenhos das frutas, feitos pelos prÃ³prios alunos, e uma 
deliciosa e saudÃ¡vel salada de frutas. Mais saudÃ¡vel que isso, impossÃ-vel!

[FOTO]

Página 533



RIOEDUCA 1
AtenÃ§Ã£o, tinta na mÃ£o, aÃ§Ã£o! CrianÃ§as 
sujas
 de tinta, pintando, desenhando, criando, interagindo umas com as outras, 
produzindo com autonomia, rindo, Ã© o que mais se vÃª no EDI Prof
 Ruth Cardoso.

O projeto do EDI, 
No Mundo da Pintura 
 A Linguagem por Meio das Artes Visuais
, centrou-se neste tema com o objetivo de promover situaÃ§Ãµes significativas 
para que as crianÃ§as desencadeassem o desenvolvimento da oralidade, da 
comunicaÃ§Ã£o e da expressÃ£o. 
Pintar dentro e fora das linhas; colorir a mÃ£o e o corpo com tinta; cuidar de 
cada detalhe para que ele seja 
nico; elaborar ao mÃ¡ximo a produÃ§Ã£o, partindo do mais simples risco no papel;
se colocar dentro da produÃ§Ã£o e, no fim, compartilhar o que Ã© seu; tudo isso 
faz com que as crianÃ§as se sintam plenas.
 - esclarece a diretora do EDI, Claudia Teixeira.

O resultado nÃ£o poderia ser melhor. Um banho de criatividade sob formas, cores,
imagens e percepÃ§Ãµes das prÃ³prias produÃ§Ãµes, das de outras crianÃ§as e das 
obras de artistas reconhecidos, possibilitando a ampliaÃ§Ã£o do conhecimento do 
mundo e da cultura.

[FOTO]

A escola participou do 1
 Dia TemÃ¡tico do Projeto Amigos da Escola em grande estilo. Dentro do tema de 
2011 
EducaÃ§Ã£o e Valores
, a 
E. M. Pedro AmÃ©rico
 trabalhou a import
ncia da presenÃ§a da famÃ-lia na escola e a necessidade da preservaÃ§Ã£o do 
planeta atravÃ©s dos subprojetos: 
O Valor da Parceria FamÃ-lia 
 Escola
 e 
EspaÃ§onave Terra
. O primeiro proporcionou a toda comunidade escolar momentos inesquecÃ-veis. A 
comemoraÃ§Ã£o do Dia das MÃ£es foi show. Elas participaram de oficinas de arte, 
utilizando materiais reciclados na confecÃ§Ã£o de lindos trabalhos, assistiram a
um clipe montado com fotos. Foram homenageadas pelas crianÃ§as com uma bela 
canÃ§Ã£o e receberam uma lembrancinha feita por elas e uma flor simbolizando o 
amor de seus filhos. JÃ¡ o segundo subprojeto levou os alunos ao mundo da 
fantasia, onde imaginaram a Terra como uma espaÃ§onave numa viagem infinita pelo
universo, sem parada para reabastecimento e que, por isso, precisa de cuidados. 
O que podemos fazer para ajudÃ¡-la a continuar a viagem? Essa pergunta foi 
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respondida atravÃ©s de riquÃ-ssimas produÃ§Ãµes textuais que foram transformadas
em livros e enriqueceram uma bela exposiÃ§Ã£o montada.

Foi com grande alegria que a UE recebeu a notÃ-cia de que a cobertura da TV 
Globo e do Canal Futura sobre o Dia TemÃ¡tico seria feita na escola. A 
reportagem foi ao ar no mesmo dia, no RJ TV 1
 ediÃ§Ã£o e no Jornal Hoje.

AlÃ©m dos fotÃ³grafos, repÃ³rteres e equipes da Rede Globo que prestigiaram a 
festa, receberam a visita de um famoso Amigo da Escola, conhecido de todos, o 
ator Murilo Rosa. Ele passou toda a manhÃ£ na escola, falou sobre a import
ncia do projeto, brincou com as crianÃ§as, participou das oficinas junto com as 
mÃ£es e assistiu emocionado Ã  homenagem que as crianÃ§as fizeram para as mÃ£es.

Contaram tambÃ©m com a presenÃ§a do coordenador do Projeto Amigos da Escola, 
Wilmar Vianna, do SESC RIO, que ofereceu uma oficina de jogos cooperativos, 
trabalhando o respeito, a cooperaÃ§Ã£o e a competitividade atravÃ©s do l
dico, e atividades de contaÃ§Ã£o de histÃ³ria, e do CIEE (Centro de IntegraÃ§Ã£o
Empresa Escola) que levou uma oficina onde foram trabalhados os valores atravÃ©s
da m
sica.

O evento contou ainda com as visitas das professoras Sylvia Brazil (Assessora da
7
 CRE), FÃ¡tima (GRH), Lourdinha (AAI) e Maria Helena (GED) que abrilhantaram a 
nossa festa.

     A direÃ§Ã£o da UE agradece aos 
professores pela demonstraÃ§Ã£o de carinho, empenho, dedicaÃ§Ã£o e criatividade 
na realizaÃ§Ã£o das atividades do projeto.

Foram momentos 
nicos e inesquecÃ-veis para toda a comunidade escolar, que participou com 
entusiasmo, interesse, emoÃ§Ã£o e muita alegria.

[FOTO]

A partir do bem sucedido Projeto: 
Jogando e Desenvolvendo
, idealizado pela prof
 de Ed. FÃ-sica, Margareth Rose Lobo da Silva, que atua nas E. M. GastÃ£o 
Monteiro Moutinho e Luiz Camillo, com os alunos do Projeto: 
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Nenhum a Menos
, surgiu a proposta de realizaÃ§Ã£o de uma competiÃ§Ã£o de jogos intelectivos 
entre as escolas do PÃ³lo 7 da 7
 CRE, atendidas pela Equipe do PROINAPE em 2011, com o objetivo de melhorar a 
aprendizagem destes alunos, despertar o prazer pelos jogos educativos, estimular
o raciocÃ-nio lÃ³gico, atravÃ©s de estratÃ©gias e tÃ©cnicas dos jogos e 
proporcionar a integraÃ§Ã£o dos alunos envolvidos no projeto.

Os Jogos Interescolares do PÃ³lo 7 do 
Nenhum a Menos
 comeÃ§aram no dia 26/05 com as primeiras competiÃ§Ãµes: Jogo da Velha e CaÃ§a 
Palavras. As crianÃ§as estavam compenetradas e, ao final da competiÃ§Ã£o, todos 
foram premiados.

Estes Jogos prometem...

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Adoramos a iniciativa! ParabÃ©ns!
Postado por 
GastÃ£o Monteiro
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 em 03/08/2011 09:41

Ã‰ muito bom termos o nosso trabalho divulgado. Ã‰ um grande incentivo. NÃ³s, da
Pedro AmÃ©rico, ficamos felicÃ-ssimos em ver nossa matÃ©ria publicada. 
Parabenizamos a iniciativa!
Postado por 
Equipe da Escola Pedro AmÃ¡rico
 em 08/08/2011 16:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/07/2011

 <TÃTULO>
Projeto do EJA, "Sou pai, sou aluno" leva Bia Bedran ao Teatro Carlos Gomes

<TAGS>
Tags: 
eja.

A GEJA (GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos) lanÃ§ou no 
ltimo dia 9, no Teatro Carlos Gomes, o projeto 
Sou pai, sou aluno - compreendendo a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica como direito de todos e 
como estratÃ©gia de potencializaÃ§Ã£o das intervenÃ§Ãµes paterno/materna na vida
dos filhos
 que envolverÃ¡ todas as unidades escolares da rede p
blica municipal, com Ãªnfase naquelas escolas com funcionamento do PEJA.

As atividades do evento envolveram cerca de 370 participantes (alunos do PEJA 
acompanhados de seus filhos, professores representantes das escolas, 
profissionais das CREs e da GEJA). 

A mesa foi formada pela SubsecretÃ¡ria de Ensino Helena Bomeny, pela professora 
Sandra Matheus, pela gerente de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, Flora Prata 
Machado e pela professora Claudia Pires, apoio Ã  direÃ§Ã£o do Ciep Rubens 
Gomes.

[FOTO]

Todos ouviram a histÃ³ria de Carlos Gomes contata pela professora Maria LuÃ-sa e
foram presenteados com um trecho da belÃ-ssima Ã³pera 
O Guarani
.

A professora Flora apresentou os objetivos do projeto e tambÃ©m o Sr Jurandir, 
que estudou o Ensino Fundamental no PEJA e hoje estÃ¡ no Ensino MÃ©dio.

A subsecretÃ¡ria Helena Bomeny falou da import
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ncia do projeto 
Sou Pai, Sou Aluno
, nascido na 6a. CRE, no CIEP Rubens Gomes e parabenizou nÃ£o sÃ³ a iniciativa, 
mas tambÃ©m a participaÃ§Ã£o de todos que a ele aderiram. Representando a

professora Nazareth Vasco, a professora Sandra Matheus da equipe da GED exaltou 
o fato de estarmos sempre aptos Ã  aprendizagem e do maravilhoso exemplo que dÃ¡
um pai a seu filho, participando da sua vida escolar.

[FOTO]

Representantes de cada CRE que integraram o projeto, receberam o certificado de 
participaÃ§Ã£o.

Finalizando o evento, a professora, musicoterapeuta, atriz e contadora de 
HistÃ³rias Bia Bedran palestrou para os presentes, citando: 
NÃ£o podemos deixar de ser narradores, senÃ£o deixaremos de ser ouvintes.
 Logo depois da palestra, ela apresentou o espetÃ¡culo: 
Era Uma Vez, Era Outra Vez, Era Sempre Uma Vez
, com um repertÃ³rio variado de m
sicas e histÃ³rias, que incluiu, entre outras, a canÃ§Ã£o 
O vÃ-deotinha
, que fala de crianÃ§as que param de ler e conversar para sÃ³ usarem tecnologia 
(games, computadores etc) e a histÃ³ria 
O Macaquinho
 de Ronaldo SimÃµes Coelho, que fala de um filho que sempre passa para a cama de
seu pai, porque quer mais carinho e atenÃ§Ã£o. Essa histÃ³ria, que vocÃªs podem 
ver assistindo ao vÃ-deo abaixo, traduz bem o contexto da proposta do projeto 
Sou pai, sou filho
.

 [VÃDEO]
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eja
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Que lindo ver um projeto que nasceu em Costa Barros, no CIEP Rubens Gomes, para 
ajudar na alfabetizaÃ§Ã£o e integraÃ§Ã£o de pais e alunos ganhar o mundo...Fico 
extremamente feliz!
Postado por 
rejane faria
 em 23/07/2011 19:03

Sou professora de EJA e gostei muito do tema do projeto! Acho muito importante 
que ele se propague. Espero que tenha bastante incentivos para que todas as 
escolas de EJA montem suas propostas neste assunto!
Postado por 
Prof Elaine
 em 25/07/2011 00:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/07/2011

 <TÃTULO>
DegustaPEJA - ChÃ¡ LiterÃ¡rio no Ciep M. G. Capanema

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos.

O Projeto PedagÃ³gico
Contadores de HistÃ³rias
 desenvolvido no Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos do 
CIEP Ministro Gustavo Capanema
 no primeiro semestre de 2011, buscou articular o prazer da leitura com a 
construÃ§Ã£o critica do pensamento. O projeto colaborou para o incentivo de 
leitores capazes de compreenderem a si mesmo e a sociedade em que vivem.

Ler, pois, Ã© uma viagem, uma entrada insÃ³lita em outra dimensÃ£o que na 
maioria das vezes, enriquece a experiÃªncia: o leitor que, num primeiro tempo, 
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deixa a realidade para o universo fictÃ-cio, num segundo tempo,volta ao real, 
nutrido da ficÃ§Ã£o 
(Jouve, 2002).

Para que os objetivos fossem alcanÃ§ados, diversas atividades foram 
desenvolvidas:

ExposiÃ§Ã£o de filmes temÃ¡ticos;

Passeios pedagÃ³gicos;

Rodas de leituras;

Palestras com convidados moradores da MarÃ© e/ou ex alunos da EJA;

EmprÃ©stimos de livros literÃ¡rios;

Campanhas de leitura;

ConstruÃ§Ã£o do Blog do Capanema;

Parcerias com Bairro Educador;

Entre outras aÃ§Ãµes.

No dia 21 de julho, relizou-se o
1
 ChÃ¡ LiterÃ¡rio DegustaPEJA, 
o qual
representou a culmin
ncia do nosso projeto deste ano. Onde o foco estÃ¡ voltado para a reflexÃ£o 
sobre a import
ncia da memÃ³ria individual e coletiva para a constituiÃ§Ã£o do sujeito e do 
grupo.

AtravÃ©s das histÃ³rias contadas, ouvidas, compartilhadas e escritas, estaremos 
incentivando e construindo espaÃ§os (rodas de leituras, de conversas, de 
notÃ-cias) e din
micas (leituras individuais, coletivas, jogral, encenaÃ§Ã£o, etc.) que 
contemplem a apreciaÃ§Ã£o e o estudo de variadas linguagens e gÃªneros textuais.

O evento serviu de palco para (com)partilhar o que foi vivido e construÃ-do 
pelos alunos e professores.

Assim, a proposta foi estar apresentando as leituras feitas, os autores 
estudados, os trabalhos e poesias produzidos.

Paulo Freire ensina que 
A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria
.
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 E Ã© com este pensamento que convidamos vocÃª para compartilhar, conosco, este 
momento tÃ£o especial.

[FOTO]
Aluno 
Michael
 da turma 
151 
no controle de mÃ-dia.

[FOTO]

Alunos do PEJA durante o evento.

[FOTO]

A Professora 
Cintia 
(diurno) foi anossa contadora de histÃ³rias.

[FOTO]
As turmas 
8501
 e 
191
 com a Professora
 Janete Trajano.

[FOTO]
O ator 
JB do Museu da MarÃ©,
apresentou uma esquete que retratou as palafitas da MarÃ©.

[FOTO]
Professora 
Alba Maria 
(convidada) 
declamou poesias de CecÃ-lia Meireles.

[FOTO]
Janaina Corenza
 (Professora Orientadora) e equipe PEJA.

[FOTO]
Equipe PEJA.

[FOTO]

A presenÃ§a do 

[FOTO]
no evento.
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(Texto e fotos cedidas pela equipe pedagÃ³gica da Unidade)

     O 
Rioeduca.net
 parabeniza a todos do 
CIEP Ministro Gustavo Capanema
, pelo profissionalismo com o qual desempenham suas atividades, por acreditarem 
e oferecerem , mesmo com todos os desafios, uma EducaÃ§Ã£o de qualidade.

VocÃª pode conferir essa e outras novidades no
http://capanemare.blogspot.com/

Esperamos o seu trabalho para a prÃ³xima postagem do 
Rioeduca.net

ConheÃ§a-nos

[FOTO]
e entre em contato com o representante da sua CRE.

eventos
(210)

educaÃ§Ã£o
(73)
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 <COMENTÃRIOS>

Poxa, gostaria de ter participado. O estÃ-mulo Ã  leitura Ã© algo que enaltece o
saber e enriquece o conhecimento da vida.
Postado por 
ELCIO ALVES DA SILVA
 em 25/07/2011 12:07

ChÃ¡ LiterÃ¡rio, sabor poesia! 
AbraÃ§os a toda comunidade do CIEP Ministro Gustavo Capanema.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 25/07/2011 20:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/07/2011

 <TÃTULO>
EleiÃ§Ã£o do GrÃªmio na E.M. Professor Carneiro Ribeiro

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

A 
Escola Municipal 04.10.006 Professor Carneiro Ribeiro
 Ã© uma unidade
escolar situada em Ramos, na Rua Professor LacÃª, 157, pertencente Ã  IV CRE.
A DireÃ§Ã£o da escola Ã© composta pela diretora 
Deise Maria Fernandes de Castro
Silva
 e pela adjunta 
Sheila Ramos de Souza Moraes
. A U.E. conta ainda com uma
Orientadora Educacional - 
Ros
ngela Guarnieri
 - e com uma professora de Sala de
Leitura - 
Ana Paula Andrade Domingos dos Santos.

Esta U.E. funciona em dois turnos, nos seguintes horÃ¡rios:
1
 turno: de 7h 15min Ã s 11h 45min e
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2
 turno: 12h 45min Ã s 17h 15min

Assim, os alunos ainda participam dos projetos de Sala de Leitura, das
aulas de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica (50 min.) e da merenda/recreio (20min). No 
contraturno, alguns alunos ainda participam do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o que 
funciona na
Quadra da 
Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense.

A U.E. tem, no ano letivo de 2011, aproximadamente, 
481 
alunos matriculados,
distribuÃ-dos em 
16
 turmas, conforme o indicado abaixo:

EI - 2 turmas

     1
 Ano do Ensino Fundamental - 2 turmas

     2
 Ano do Ensino Fundamental - 3 turmas

     3
 Ano do Ensino Fundamental - 4 turmas

     4
 Ano do Ensino Fundamental - 2 turmas

     5
 Ano do Ensino Fundamental - 2 turmas

     Projeto Acelera 1A - 1turma

Os alunos da escola residem em sua maioria nos 
Complexo do AlemÃ£o 
e adjacÃªncias.
De modo geral, a maioria tem um poder aquisitivo relativamente baixo, nÃ£o 
possui
famÃ-lia estruturada nos padrÃµes tradicionais, nÃ£o tem acesso a muitos 
materiais
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escritos em casa, a famÃ-lia nÃ£o faz uso frequente da leitura e escrita e nÃ£o
consegue usar funcional e socialmente a leitura e a escrita. AlÃ©m disso, nÃ£o 
tem
contato/acesso/valorizaÃ§Ã£o a algumas formas e instrumentos de transmissÃ£o de
cultura e informaÃ§Ã£o, tais como bibliotecas, livros, jornais, museus... 
Apesar do baixo IDH de nossa regiÃ£o, parte dos alunos tem acesso a computadores
e
Internet, seja em casa ou em lan-houses, porÃ©m essa tecnologia Ã© mais usada 
como
lazer do que como forma de pesquisa ou de levantamento de informaÃ§Ãµes.

Grande parte de nossos alunos traz consigo problemas tais como (desnutriÃ§Ã£o ou
subnutriÃ§Ã£o, inclusive); estrutura familiar; violÃªncia social, familiar e/ou
cultural; e baixa estima.

Este ano haverÃ¡ eleiÃ§Ã£o para o GrÃªmio e, por isso mesmo, foram feitas 
rÃ¡pidas
reuniÃµes com algumas turmas explicando o que Ã© esse Ã³rgÃ£o representativo, 
como
ele Ã© escolhido, qual seu papel, a import
ncia da escolha certa de seu
representante, o comprometimento com o GrÃªmio etc. Foram inscritas 16 chapas e 
a
maioria delas estÃ¡ muito engajada na campanha de eleiÃ§Ã£o, surpreendendo a 
todos
pela organizaÃ§Ã£o, responsabilidade e comprometimento apresentados atÃ© o 
momento.

Vale ressaltar que em nossa Escola hÃ¡ turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil e de 1
ano (turmas estas que ainda nÃ£o estÃ£o alfabetizadas) todas as chapas inscritas
tÃªm, alÃ©m do nome da chapa, um desenho que a represente. Desta forma, aqueles
que ainda nÃ£o estÃ£o alfabetizados sÃ£o capazes de identificar sua chapa e 
votar
nela.
 Texto da Professora
ROS
NGELA GUARNIERI.
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educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/07/2011

 <TÃTULO>
Mostra Interna e PrÃªmio MÃ©rito Escolar com o N.A Nise da Silveira - 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, nÃºcleodeartes, artesmusicais, eventos.

O N
cleo de Artes Nise da Silveira realizou a 1
 Mostra Interna de M
sica. Com apresentaÃ§Ãµes dos alunos das oficinas de teclado, violÃ£o e 
cavaquinho do turno da manhÃ£, para o p
blico interno do n
cleo, o objetivo foi proporcionar o primeiro contato dos aprendizes com o p
blico.

[FOTO]

[FOTO]

Desta maneira, eles podem se autoavaliar e perceber em que nÃ-vel do aprendizado
se encontram. Alguns tocaram apenas exercÃ-cios e outros jÃ¡ conseguiram 
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apresentar m
sicas inteiras. A presenÃ§a de p
blico, mesmo de conhecidos, Ã© importante para obter experiÃªncia, seguranÃ§a e 
postura numa apresentaÃ§Ã£o em palco. Desta vez o p
blico eram apenas os colegas das oficinas de instrumentos musicais. Em breve 
feita uma apresentaÃ§Ã£o para um p
blico maior, provavelmente com a presenÃ§a dos responsÃ¡veis e em local maior. 
Assim, o show e o aprendizado vÃ£o continuar.

[FOTO]

[FOTO]

E por falar em apresentaÃ§Ãµes para grandes p
blicos, os alunos do Grupo de Hip Hop Infantil e Juvenil foram convidados pelo 
gabinete da SecretÃ¡ria Claudia Costin a participar da abertura e do 
encerramento do 
PrÃªmio MÃ©rito Escolar
. O grupo, lisonjeado e ciente do peso da responsabilidade, deu um show! Tanto a
secretÃ¡ria quanto a Coordenadora da 3
 CRE, Maria do Amparo Reis nÃ£o pouparam elogios aos danÃ§arinos.

Pela imagens, cedidas pelo N
cleo, podemos perceber que elas estÃ£o cobertas de razÃ£o! ParabÃ©ns!

 [VÃDEO]
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

nÃºcleodeartes
(2)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/07/2011

 <TÃTULO>
A 4ÂªCRE na 8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educopÃ©dia, rioeducainforma, capacitaÃ§Ã£o.

A 8
 Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o ocorreu no Centro de ConvenÃ§Ãµes 
SulAmÃ©rica, nos dias 19,20 e 21 de julho. Com 46 atividades atuais e 
importantes no contexto da EducaÃ§Ã£o Brasileira, os temas e abordagens 
transitaram em diversas Ã¡reas como: GestÃ£o Escolar, FormaÃ§Ã£o de Professores,
EducaÃ§Ã£o nfantil, AvaliaÃ§Ã£o na EducaÃ§Ã£o, Tecnologia Educacional, 
Psicopedagogia, Dificuldades de Aprendizagem e ainda, a 
EducopÃ©dia e o Futuro da EducaÃ§Ã£o no Brasil
.

O evento contou com apresenÃ§a de alguns renomados profissionais do ramo, como 
Ã© o caso de: 
Philippe Perrenoud 
(SuiÃ§a), 
Rui Trindade
 (Portugal), 
Ariana Cosme
 (Portugal) e 
Rafael Parente
 (Brasil - Rio de Janeiro).
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A Jornada foi aberta com a fala da SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do MunicÃ-pio do 
Rio de Janeiro, a Senhora 
Claudia Costin
, que apresentou os dados referentes a presente realidade da Rede em contraponto
com as pespectivas de melhorias e de avanÃ§os no setor.

[FOTO]

[FOTO]

Queremos que nossos alunos sejam capazes de formular sua trajetÃ³ria pessoal, 
que se perguntem o que querem de suas vidas daqui a 5 anos ou 10 e que 
sobretudo, sejam capazes de caminhar na direÃ§Ã£o de seus sonhos ou ideais.
Claudia Costin

Para refletir...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Algumas citaÃ§Ãµes feitas durante as palestras:

Motive suas idÃ©ias, compreenda as diferenÃ§as e promova uma expectativa 
positiva.
(EugÃªnio Sales Queiroz)

A Escola deve nÃ£o sÃ³ preparar para o trabalho, mas bem como para as emoÃ§Ãµes 
e relaÃ§Ãµes nos mais diversos campos da vida.
 (Philippe Perrenoud)

Educar para cidadania Ã© educar para paz.
(Philippe Meirieu)

O segredo nÃ£o Ã© fortalecer o que Ã© fraco em vocÃª, e sim fortalecer o que Ã© 
jÃ¡ Ã© forte em si.
(MaurÃ-cio GÃ³is)

Educar Ã© vocÃª auxiliar a autonomia ou o livre arbÃ-trio do outro.
(MaurÃ-cio GÃ³is)

Valores funcionam como indicadores, norteadores do caminho a ser trilhado.
(Elson Davanzo)

As pessoas crescem mais quando apostam e investem no seu ponto forte.
(Alessandra Assad)

A equipe unida Ã© que traz resultados, sozinhos nÃ£o somos nada.
(Alessandra Assad)
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Falar sobre respeito nÃ£o faz ninguÃ©m respeitar nada, vivenciar situaÃ§Ãµes de 
respeito propagam atitudes de respeito. O educador precisa ser a manifestaÃ§Ã£o 
daquilo que espera do seu educando.
(Marcelo Sando)

A 
EducopÃ©dia
 Ã© uma plataforma de aulas digitais preparadas por professores da nossa rede, 
baseadas nas nossa OrientaÃ§Ãµes Curriculares. Seu diferencial Ã© a 
possibilidade de uso interativo por professores e alunos dentro e fora do 
ambiente escolar.
 (Rafael Parente)

Trabalhe em equipe, o resultado coletivo Ã© muito maior.
(Daltro Monteiro)

A 
famÃ-lias 

[FOTO]
e 

[FOTO]
juntas por uma EducaÃ§Ã£o de qualidade.

[FOTO]

[FOTO]

     As Professoras 
Sarita Clemente (E.M. Edmundo Lins - 4
CRE)
 e 
Gabriela Silva (E.M. GrÃ©cia - 4
CRE)

[FOTO]

O 
Rioeduca.net 
tem o orgulho de compartilhar esses momentos com todos vocÃªs. SÃ£o aÃ§Ãµes e 
possibilidades como essas que fazem toda a diferenÃ§a no olhar, no pensar e no 
fazer do professor. Ã‰ a concretizaÃ§Ã£o do salto de qualidade na EducaÃ§Ã£o 
carioca.

Esperamos agora mesmo pelo seu trabalho, o seu artigo, o seu blog ou ainda pelas
imagens de um evento em sua Unidade Escolar. Basta que vocÃª envie para o 
representante 
Rioeduca.net
da sua CRE. Saiba mais clicando 
AQUI
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4Âªcre
(164)

educopÃ©dia
(86)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Foi indescritÃ-vel a 8Âª Jornada!!!! TambÃ©m estive presente e, com tantas 
palestras, sai de lÃ¡ renovada, pronta pra mais um semestre. Como Ã© bom fazer 
parte dessa Rede maravilhosa!
Bjs
Postado por 
RosÃ¢ngela B. Alves
 em 25/07/2011 14:51

Foi demais poder participar desse evento. Acho que nossa secretaria foi bem 
representada pela palestra do SubsecretÃ¡rio Rafael Parente , que deu um show de
bola! A educaÃ§Ã£o do RJ estÃ¡ revolucionando, estÃ¡ virando do avesso! EstÃ¡ 
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acertando as pontas adversas e valorizando o que tem de maravilhoso. O Rioeduca 
Ã© isso! Ã‰ sÃ³ navegar por esse site e ver as maravilhas que surgem a cada dia.
ParabÃ©ns a todos pelo excelente trabalho! Eucobeijos!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 26/07/2011 01:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/07/2011

 <TÃTULO>
ContaÃ§Ã£o de HistÃ³rias na E.M. Raul Francisco Ryff (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

8Âªcre
(193)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©nssss a toda equipe!
Postado por 
viviane
 em 26/07/2011 13:15

Muito bom saber que fiz e sempre farei parte desta equipe mais que vencedora! 
Valeu a essa escola que fez de mim o que sou hoje: tambÃ©m um vencedor!
Postado por 
Robson
 em 29/03/2012 15:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/07/2011

 <TÃTULO>
Festas Juninas das escolas da 3Âª CRE: mantendo a tradiÃ§Ã£o escolar.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, culturanacional, aquareladobrasil.

As festas de junho e julho iniciaram no Brasil para manter a tradiÃ§Ã£o 
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europÃ©ia de comemoraÃ§Ã£o da colheita e homenagem aos santos de junho: Santo 
AntÃ´nio, SÃ£o JoÃ£o e SÃ£o Pedro. Hoje essa motivaÃ§Ã£o se perdeu, mas o 
costume de reuniÃ£o em volta da fogueira com danÃ§as, comidas e trajes tÃ-picos 
Ã© mantido mesmo que de forma figurada. A fogueira Ã© de papel e celofane. As 
danÃ§as agregam as m
sicas modernas da Ã©poca atual. Os pratos tÃ-picos se mantÃªm inalterados: 
cuscuz, canjica, bolo de fubÃ¡ e aipim e outras delÃ-cias. As roupas sÃ£o um 
capÃ-tulo Ã  parte: coloridas e chamativas e bastante enfeitadas.

As escolas fizeram jus Ã  tradiÃ§Ã£o, realizaram suas festas e algumas enviaram 
seus registros.

A E. M. MourÃ£o Filho festejou e registrou com um slideshow publicado no blog da
escola. LÃ¡ estÃ£o caindo no BalancÃª e na Festa do Interior. NÃ£o perca o 
vÃ-deo!

[FOTO]

Essa tambÃ©m foi a opÃ§Ã£o da E.M. FÃ©lix Pacheco. LÃ¡ podemos ver com detalhes 
cada uma das danÃ§as apresentadas e o objetivo de integraÃ§Ã£o da comunidade 
proposto pela equipe.

[FOTO]

A E.M. Maria Braz publicou suas fotos e sua motivaÃ§Ã£o para realizaÃ§Ã£o da 
festa tambÃ©m em seu blog.

[FOTO]

Outras escolas, conforme sugerido, enviaram-nos suas fotos e com elas montamos 
um clipe de danÃ§arinos animados e festas enfeitadas. Assistam Ã  primeira parte
com as escolas JosÃ© Eduardo Macedo Soares, EducandÃ¡rio da Santa Cruz, Lins de 
Vasconcelos, Dr. MÃ¡rio Augusto Teixeira de Freitas e Carlos Gomes.

 [VÃDEO]

NinguÃ©m cansa de ver a alegria na manutenÃ§Ã£o desta tradiÃ§Ã£o. E comeÃ§a 
desde pequenino. Vamos agora ao recÃ©m-criado blog da Creche Tia Mana para ver 
como eles festejaram por lÃ¡.

[FOTO]

E ainda nÃ£o acabou! A animaÃ§Ã£o continua... Vamos ver como festejaram as 
 escolas JosÃ© Marti, Pareto, Reverendo Ãlvaro Reis, Rep

blica do Peru e Delfim Moreira no segundo vÃ-deo das festas da 3
 CRE.

 [VÃDEO]

Todas as escolas estavam lindas. ParabÃ©ns a todas e esperamos mais fotos no ano
que vem!
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3Âªcre
(223)

culturanacional
(3)

aquareladobrasil
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Angela, com muita alegria percebo mais uma vez nossa escola aqui neste espaÃ§o 
de divulgaÃ§Ã£o, agradeÃ§o ao seu olhar atento sempre incentivando a todos nÃ³s.
Quanta novidade! Muito bom poder conhecer o trabalho das outras escolas. 
ParabÃ©ns a todos!
Um abraÃ§o
Lais Coutinho
Coordenador PedagÃ³gico da E. M FÃ©lix Pacheco
Postado por 
Lais Coutinho
 em 28/07/2011 08:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 03/08/2011

 <TÃTULO>
Educadora de Vanguarda: professora Carla Siqueira

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores.

Carla Siqueira, professora da turma 1401, do 
CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes
/ 
6
CRE
 (e criadora do blog 
Educadora de Vanguarda
) tem trabalhado em suas aulas algumas sugestÃµes de
projetos
 - que ela pesquisa na Internet - . Confiram alguns deles!

DIN
MICA DE APRESENTAÃ‡ÃƒO EM SALA DE AULA COM ALUNOS

AS VOGAIS

[FOTO]

Em sala de aula, re
na todos os alunos da classe, entregue para cada um uma tabela e inicie o 
processo de apresentaÃ§Ã£o.

MATERIAIS:
 Criar uma Tabela da din
mica:

A = braÃ§os abertos

     E = braÃ§os cruzados Ã  frente

     I = braÃ§o direito levantado

     O = braÃ§os a frente em forma oval
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     U = braÃ§os para o alto em forma de U

PROCEDIMENTO:

ApresentaÃ§Ã£o dos nomes por meio de gestos e sons verbais.

Com o grupo em cÃ-rculo, com uma dist
ncia um do outro, cada pessoa fala seu nome e logo apÃ³s, todo o grupo repete o 
nome em voz alta, em ritmo realizando gestos com os braÃ§os de acordo com as 
vogais pronunciadas.

O participante que for se apresentar deverÃ¡ ir ao centro da roda, se apresentar
e o grupo repete a coreografia, repetindo o nome.

Dicas:

Observar se o desempenho dos participantes melhora com a prÃ¡tica e o grau de 
espontaneidade dos participantes na hora de se apresentar.

Tempo de aplicaÃ§Ã£o: 15 minutos

     N
mero mÃ¡ximo de pessoas: 20

     N
mero mÃ-nimo de pessoas: 2

ReferÃªncias bibliogrÃ¡ficas:
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-de-apresentacao-para-sala-de-au
la-para-alunos-em-classe.php#

O GATO E O RATO

[FOTO]

OBJETIVO PRINCIPAL
: IntegraÃ§Ã£o em sala de aula

DURAÃ‡ÃƒO
: 10 minutos.
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MATERIAL:
 nenhum.

As crianÃ§as formam uma roda. Uma delas, o Rato, fica dentro da roda. Outra, o 
Gato fica fora da roda.

     O Gato pergunta: 
Seu Ratinho estÃ¡?
 As crianÃ§as da roda respondem : 
NÃ£o
 O Gato pergunta: 
A que horas ele chega?
 As crianÃ§as respondem um horÃ¡rio a escolha.

     As crianÃ§as comeÃ§am a rodar e o Gato 
vai perguntando: 
Que horas sÃ£o?
 e as crianÃ§as respondem: 
Uma hora
 - 
Que horas sÃ£o?
 - 
Duas Horas
 e assim atÃ© chegar ao horÃ¡rio combinado.

     As crianÃ§as na roda devem parar com os 
braÃ§os estendidos; o Gato passa a perseguir o Rato.

     A brincadeira acaba quando o Gato pega o
Rato. Para os bem pequenos Ã© preferÃ-vel que os que estÃ£o na roda fiquem 
parados atÃ© que o gato pegue o rato. Para crianÃ§as maiores as que estÃ£o na 
roda podem ajudar o rato a fugir ou atrapalhar o gato, sem desfazer o cÃ-rculo. 
Pode-se repetir a brincadeira algumas vezes, dando chance a quem quiser ser rato
e gato. Procure parar a atividade antes que as crianÃ§as percam o interesse.

PLANO DE AULA AFRICANIDADE

[FOTO]

Imagem do site A Cor da Cultura

 InfluÃªncias culturais da Ãfrica

Faixa etÃ¡ria:
4 e 5 anos
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Conte
do:
Natureza e sociedade

PLANOS DE AULA

OBJETIVOS:

Conhecer e vivenciar produÃ§Ãµes culturais brasileiras com influÃªncias 
africanas. 

CONTE
DOS:

     - HeranÃ§as culturais africanas e 
brasileiras.

     - M
sica, danÃ§a e brincadeiras. 

TEMPO ESTIMADO:

     Dois meses. 

 MATERIAL NECESSÃRIO:

Livros, revistas, imagens, material para registro, CDs com m
sicas africanas e brasileiras, tecidos, instrumentos musicais e mapas. 

DESENVOLVIMENTO:

1
 etapa

Apresente m
sicas brasileiras de ritmos de origem africana (como o samba e o maracatu) e 
converse com as crianÃ§as sobre elas: jÃ¡ conhecem? Se parecem com algo que jÃ¡ 
ouviram? Gostam ou nÃ£o? Por quÃª? Explique que essas m

 sicas tÃªm origem em um continente chamado Ãfrica, separado do Brasil pelo 
oceano Atl
ntico. Para comparar, escute com o grupo outra m
sica (
escolha, agora, uma canÃ§Ã£o tradicional africana
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). Questione: ela se parece com a que ouvimos antes? PeÃ§a, ainda, que a turma 
leve livros, fotos e outros registros do continente. VocÃª tambÃ©m deve preparar
a mesma pesquisa. 

2
 etapa

Explore os materiais trazidos em uma roda de conversa. Foque a discussÃ£o nos 
costumes dos grupos que serÃ£o estudados: vestimentas, alimentos, m
sica, danÃ§a, brincadeiras etc. Lembre-se de mostrar o globo terrestre para que 
se aproximem da ideia do que Ã© um continente ou paÃ-s. 

3
 etapa 

Forme grupos e sugira que cada um aprofunde a pesquisa em um dos temas 
levantados. Explique que o objetivo Ã© obter mais informaÃ§Ãµes sobre costumes 
dos povos africanos e que cada grupo deve mergulhar em um assunto especÃ-fico, 
procurando mais informaÃ§Ãµes em livros, internet, vÃ-deos e outras fontes de 
informaÃ§Ã£o. PeÃ§a ainda que reflitam: quais das prÃ¡ticas levantadas tambÃ©m 
acontecem no Brasil? De que jeito? Como forma de registro, proponha a criaÃ§Ã£o 
de um painel coletivo para reunir as informaÃ§Ãµes, garantindo que possam ser 
consultadas por todos sempre que necessÃ¡rio. 

4
 etapa 

Leve para a sala instrumentos musicais de origem africana, como agogÃ´, caxixi e
alfaia e mostre Ã s crianÃ§as as maneiras de tocÃ¡-los. Apresente tambÃ©m 
coreografias de danÃ§as africanas, como o jongo, para que a turma possa praticar
- o uso de DVDs de referÃªncia com os principais passos Ã© um bom recurso 
didÃ¡tico. Lembre-se de que essa lance, que deve durar alguns dias, exige que 
vocÃª se prepare previamente para conhecer instrumentos e danÃ§as. 

AVALIAÃ‡ÃƒO:

Para avaliar o aprendizado dos procedimentos de m
sica e danÃ§a, observe o desempenho da turma ao longo das atividades, prestando 
atenÃ§Ã£o especialmente na evoluÃ§Ã£o, na parte rÃ-tmica. Para verificar conte

 dos conceituais (como Ã© a Ãfrica, onde se localiza etc.), avalie a 
participaÃ§Ã£o da classe nas rodas de conversa e na construÃ§Ã£o do painel 
coletivo, procurando perceber se cada crianÃ§a levanta hipÃ³teses, ouve a 
contribuiÃ§Ã£o dos outros e registra no mural suas descobertas

.

Fonte: Revista Nova Escola e site A Cor da Cultura
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NOTAS:

(1) Blog 
Educadora de Vanguarda:
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/

(2) 
Sites:
A Cor da Cultura:
http://www.acordacultura.org.br/
e 
Projetos
:
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-de-apresentacao-para-sala-de-au
la-para-alunos-em-classe.php#

(3) As duas primeiras imagens: pesquisa Google

(3) NÃ£o deixem de visitar nossa postagem no 
Rioeduca Net: A RevoluÃ§Ã£o Acontece
 com algumas das propostas do 
CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes
 apresentadas pelos diversos blogs de seus professores:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1120

PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÃ“GICOS, DIRETORES.... NÃƒO DEIXEM DE ENVIAR OS 
PROJETOS QUE SUA ESCOLA TEM REALIZADO E/OU BLOGS PARA QUE POSSAM SER DIVULGADOS 
EM NOSSO PORTAL: RIOEDUCA NET!

Concorram ao 
TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca
 (cliquem no link ao lado para saber mais):
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1098

     Como publicar os projetos e blog(s) de 
sua escola?

     Enviem informaÃ§Ãµes para o 
representante Rioeduca de sua CRE: cliquem no link para conhcÃª-los:
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

BOA SORTE!

Página 561



RIOEDUCA 1

6Âªcre
(247)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 02/08/2011

 <TÃTULO>
ArraiÃ¡ do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

[FOTO]

O Arraial do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos contou com diversas atraÃ§Ãµes neste 
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ano. A festa incluiu uma piscina de bolinhas para descontrair a crianÃ§ada, um 
grupo de animaÃ§Ã£o que garantiu a diversÃ£o dos pais presentes e uma cama 
elÃ¡stica que agitou ainda mais o evento. O pleno envolvimento de toda a equipe 
e dos pais na festa garantiu uma variedade de comidas gostosas, que somadas Ã  
refeiÃ§Ã£o oferecida pela escola proporcionaram um verdadeiro banquete 
totalmente gratuito aos presentes.

[FOTO]

     A festa, ocorrida no dia 13 de julho,
 comeÃ§ou Ã s 8h e sÃ³ terminou Ã s 14h, devido Ã  grande variedade de 
atividades. Praticamente todas as turmas da escola, ensaiadas pelos professores,
apresentaram uma danÃ§a aos pais e colegas. A alegria e a descontraÃ§Ã£o na 
quadra reinaram durante toda a programaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Parabenizamos a todos os professores, pais e alunos da escola, cujo engajamento 
permitiu a realizaÃ§Ã£o de uma festa organizada, muito bonita e com todas as 
atraÃ§Ãµes gratuitas, o que garantiu o acesso a todos. Clique 
AQUI
 e conheÃ§a o blog da escola, que sempre traz novidades fresquinas aos 
visitantes!

[FOTO]

Agradecemos Ã  coordenadora Maria Luiza, que forneceu as informaÃ§Ãµes presentes
nesta publicaÃ§Ã£o.
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7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Nosso CIEP arrasa mesmo! Valeu pessoal, bonita festa!
Postado por 
Leandro Alves
 em 02/08/2011 20:50

A interaÃ§Ã£o famÃ-lia escola foi gratificante para nossa equipe de educadores 
que torce cada vez mais para esse sucesso.
Postado por 
ana lucia
 em 02/08/2011 22:19

Todos os dias fazemos a diferenÃ§a na vida das nossas crianÃ§as. A festa foi 
linda!!!!!
Postado por 
Aline Lopez
 em 03/08/2011 19:39

Sempre que houver eventos na escola nos comuniquem para que possamos 
divulgÃ¡-los no Portal. ParabÃ©ns pelo excelente trabalho! =)
Postado por 
Humberto Baltar
 em 04/08/2011 11:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
Professora, o Ã´nibus chegou! Visita ao Museu Naval vira aula de HistÃ³ria!

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

Professora, o Ã´nibus chegou!
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O Ã´nibus da Marinha conduziu a turma 1502, professora 
Maria LuÃ-za
, a uma belÃ-ssima aula sobre a HistÃ³ria MarÃ-tima do Brasil.

Destino: 
Museu Naval

[FOTO]

SEGURANÃ‡A, EXPECTATIVA E ALEGRIA.

ApresentaÃ§Ã£o teatral: 
Vida a bordo no sÃ©culo XVI

De forma alegre e descontraÃ-da, Aires Marinho e Lindomar, dois navegantes do 
sÃ©culo XVI, convidam os alunos para uma pequena viagem no tempo, a bordo de uma
nau.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No PÃ¡tio d
Armas destaca-se o mÃ³bile 
Aves dos Mares do Brasil
, com 52 pÃ¡ssaros, idealizado para ocupar o vÃ£o central do prÃ©dio de trÃªs 
andares. No local, pode-se conhecer 12 espÃ©cies de aves que sobrevoam os mares 
do Brasil.

[FOTO]

Ao percorrer o PÃ¡tio d
Armas, os alunos puderam 
pisar
 em uma mina utilizada na Segunda Guerra Mundial e num torpedo B-57 de 1894. 
Esses exemplares estÃ£o em grandes vitrines construÃ-das no piso.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Diversos objetos importantes fazem parte do acervo exposto: modelos navais 
(maquetes de navios), obras de arte, canhÃµes resgatados de navios naufragados, 
figuras de proa, medalhas, entre outros objetos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ã‰ a Marinha cada vez mais perto, valorizando a cultura, a nossa HistÃ³ria e 
encantando os nossos alunos.

O Museu Naval estÃ¡ localizado na Rua Dom Manuel, 15, Centro (prÃ³ximo Ã  PraÃ§a
XV), Rio de Janeiro.
 Funciona de terÃ§a a domingo, das 12h Ã s 17h. Entrada Franca.

Este conte
do pode ser encontrado no blog da E. M.
Presidente Arthur Bernardes
no link 
http://escolapresidentearthurbernardes.blogspot.com/

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/07/2011

 <TÃTULO>
FECEM e Projeto GIBI em destaque no Blog da 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, competiÃ§Ãµes, artesmusicais.

XXIII FECEM - 2011 

O Festival da CanÃ§Ã£o Escolar do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, mais conhecido 
como FECEM, completa este ano seu 23
 aniversÃ¡rio. O evento aconteceu no dia 5 de julho na Lona Cultural Elza 
Osborne. Esta iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro tem como objetivo 
incentivar o ato de compor, reconhecendo a escola como espaÃ§o de incentivo Ã  
criaÃ§Ã£o musical local. O FECEM Ã© considerado uma referÃªncia no contexto da m
sica carioca. 

Agradecemos a colaboraÃ§Ã£o da equipe de funcionÃ¡rios da Lona Cultural Elza 
Osborne e parabenizamos todos os alunos e professores que se dedicaram para que 
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o evento fosse um sucesso.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PROJETO GIBI

O Projeto GIBI (Grupo de IniciaÃ§Ã£o ao Basquete Infantil) Ã© realizado com a 
conjugaÃ§Ã£o de investimentos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, da 
FundaÃ§Ã£o Vale e da AMBERJ (entidade co-irmÃ£ da AVEBESP 
 AssociaÃ§Ã£o dos Veteranos de Basquete do Estado de SÃ£o Paulo). Cerca de 
setecentos alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
com idade entre 8 e 15 anos, participam deste projeto que tem como foco a 
inserÃ§Ã£o social desses adolescentes.

O festival do Projeto GIBI desse ano aconteceu no dia 11 de julho no Centro 
Esportivo MiÃ©cimo da Silva, em Campo Grande, onde reuniu atletas de 7 escolas 
da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

Agradecemos a todos os professores, alunos e funcionÃ¡rios das escolas que se 
dedicam a esse projeto. Agradecemos tambÃ©m Ã  equipe de gestores e 
funcionÃ¡rios do Centro Esportivo MiÃ©cimo da Silva por terem colaborado para a 
realizaÃ§Ã£o desse evento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 568



RIOEDUCA 1
[FOTO]

Este conte
do pode ser encontrado no blog da 9
 CRE no link 
http://nonacre.blogspot.com/

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link
 http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.

9Âªcre
(227)

artesmusicais
(37)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>
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Sobre o FECEM seria preciso especificar que o evento citado foi a regional do 
FECEM da 9a CRE, pois a final, prevista para o 2o semestre ainda nÃ£o ocorreu.
Postado por 
RogÃ©rio Borda
 em 28/07/2011 10:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/07/2011

 <TÃTULO>
E. M. Atenas garantindo o 3Âº lugar no IDERIO 2010

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

Nas visitas aos blogs da 9
 CRE, encontrei esta postagem sobre a 
E. M. Atenas 
e seu Ã³timo desempenho no
 IDERIO 
e fui pesquisar qual o segredo do sucesso desta escola. Sabe o que encontrei?
 Uma equipe comprometida que aproveita todos os momentos para trocas de 
experiÃªncias.

Vamos conhecer um pouco destes momentos que fazem da E. M. Atenas uma escola 
onde 
A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE
.

No dia 11/07/2011 nossa Unidade Escolar teve a satisfaÃ§Ã£o de ter uma de suas 
alunas, 
Ana Paula EugÃªnio de Souza
, homenageada por sua 
3
 colocaÃ§Ã£o na prova IDERIO 2010
.

A professora Suzana Soares relata estar muito satisfeita e orgulhosa da aluna, 
que a cada dia a surpreende com tamanho entusiasmo e dedicaÃ§Ã£o. (foto acima)

[FOTO]

A SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, 
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Claudia Costin
, homenageou os alunos que obtiveram o melhor desempenho na avaliaÃ§Ã£o IDERIO, 
com nossa aluna ficando na 3
 colocaÃ§Ã£o do 4
 ano.

[FOTO]

A aluna Ã© inteligente, dedicada, estudiosa e muito comprometida, dentro e fora 
do 
mbito escolar.

[FOTO]

Ana Paula foi contemplada com uma bicicleta e agora serve de exemplo e incentivo
para os demais alunos da nossa Escola, que desejam seguir os mesmos caminhos 
traÃ§ados pela aluna rumo ao sucesso.

[FOTO]

ParabÃ©ns a Ana Paula, seus responsÃ¡veis e a toda Equipe da Unidade Escolar, 
que fizeram parte dessa conquista!!!

Centros de Estudo com troca de experiÃªncias 

Os Centros de Estudo de nossa Escola visam a capacitaÃ§Ã£o de nossos 
profissionais, valorizando o trabalho dos mesmos e proporcionando troca de 
experiÃªncias significativas. A cada Centro de Estudo dois professores 
apresentam experiÃªncias bem sucedidas desenvolvidas com seu grupo, momento este
muito prazeroso, onde a troca, o diÃ¡logo e a interaÃ§Ã£o sÃ£o peÃ§as 
fundamentais para um ensino e uma Escola de qualidade.

[FOTO]

No turno da manhÃ£ a professora 
Sirl
nia Maria Ferreira 
apresentou aos professores durante o C.E., experiÃªncias vividas por ela com 
seus alunos, nos falando sobre a Metodologia da Casinha Feliz, utilizada pela 
mesma, que vem dando resultados surpreendentes com sua turma.

[FOTO]

No turno da tarde, a professora 
Sueli Ferreira
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, tambÃ©m apresentou suas experiÃªncias com as turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, 
propondo jogos, brincadeiras, contaÃ§Ã£o de histÃ³rias e o trabalho com diversos
tipos de materiais.

[FOTO]

A professora 
MÃ¡rcia Joana Marcolino 
no turno da manhÃ£,tambÃ©m nos proporcionou muita discussÃ£o e reflexÃ£o em 
nossos Centros de Estudo, trazendo a discussÃ£o sobre o Registro, Planejamento e
Caderno de Plano. MÃ¡rcia Joana nos fez refletir como vem sendo elaborados esses
instrumentos, e para isso nos apresentou um texto fundamental para esta 
reflexÃ£o, escrito pela educadora Madalena Freire. Para MÃ¡rcia Joana o: 
Meu caderno de Plano e DiÃ¡rio de Aula corresponde ao livro que tenho que 
escrever nesta existÃªncia
.

[FOTO]

No turno da tarde, a Professora 
Solange de Souza
, tambÃ©m ratificou a import
ncia do registro, apresentou seu Projeto de Monitoria com a turma do 1
 ano e suas experiÃªncias de alfabetizaÃ§Ã£o com a turma.

2
 Conselho de Classe 

No dia 13/07/2011, aconteceu em nossa Unidade Escolar o 2
 Conselho de Classe. Iniciamos nossa reuniÃ£o utilizando a fala da SecretÃ¡ria 
Claudia Costin, durante a premiaÃ§Ã£o do IDERIO, que falou sobre a import
ncia de uma educaÃ§Ã£o de qualidade, de profissionais comprometidos e tambÃ©m 
sobre a import
ncia do suporte familiar visando Ã  formaÃ§Ã£o de um ser humano consciente e 
capaz de se posicionar dentro da sociedade a qual estÃ¡ inserido.

[FOTO]

Nosso Conselho de Classe foi marcado por muitas discussÃµes a respeito dos 
Ã-ndices alcanÃ§ados por nossa Escola e o desempenho dos alunos ao longo deste 
bimestre.

[FOTO]

2 
 Jornada PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil 
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Nesta 
ltima semana, nossa Escola realizou com seu grupo de professores, a 2
 Jornada da EducaÃ§Ã£o Infantil, com o intuito de discutir questÃµes importantes
vivenciadas com as crianÃ§as no espaÃ§o educativo.

[FOTO]

Grupo de estudos interagindo acerca dos textos e adequando-os Ã s experiÃªncias 
vivenciadas no cotidiano da sala de aula.

[FOTO]

A cada dia um professor Ã© o mediador das discussÃµes, pontuando ao final as 
conclusÃµes do grupo. 

Aprendendo a olhar nos olhos de uma crianÃ§a, em sua singularidade
.

[FOTO]

Esse conte
do pode ser encontrado no blog da E. M. Atenas:

http://ematenas.blogspot.com/

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/07/2011

 <TÃTULO>
E.M. FundaÃ§Ã£o LeÃ£o XIII no Morro de SÃ£o Carlos - BerÃ§o de MÃºltiplas 
Culturas

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]

 A diversidade cultural Ã© um ponto nevrÃ¡lgico de todo o estudo relativo Ã  
identidade, sua constituiÃ§Ã£o histÃ³rica, suas interferÃªncias no homem e 
principalmente suas consequÃªncias para a vida em sociedade. Diante desse 
quadro, percebemos a escola como um espaÃ§o de singular import
ncia para a geraÃ§Ã£o de novas identidades culturais.

Escola Municipal FundaÃ§Ã£o LeÃ£o XIII

A equipe da 
ESCOLA MUNICIPAL FUNDAÃ‡ÃƒO LEÃƒO XIII
 , localizada no Morro do SÃ£o Carlos registrou em um vÃ-deo o Projeto 
desenvolvido sobre a histÃ³ria do morro.
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Com muita eleg
ncia, as imagens narram a beleza contida na cultura da comunidade.

SÃ£o Carlos - BerÃ§o de M
ltiplas Culturas
, projeto vivenciado por toda a escola - um sucesso que trouxe aos professores, 
alunos e comunidade a oportunidade de conhecer profundamente a bela histÃ³ria do
lugar, repleta de m
sica, boemia, amor e saudade.

Um breve histÃ³rico do Morro SÃ£o Carlos

[FOTO]

Morro de SÃ£o Carlos Ã© uma favela localizada no bairro do EstÃ¡cio, na Zona 
Norte do Rio de Janeiro. Ã‰ considerada uma das favelas mais antigas da cidade, 
sendo que sua ocupaÃ§Ã£o remonta ao inÃ-cio do sÃ©culo XX, assim como tambÃ©m Ã©
considerada um dos berÃ§os do samba, devido Ã  extinta escola de samba Deixa 
Falar, fundada por moradores.HÃ¡ muitos anos atrÃ¡s, um fazendeiro teria 
comprado terras prÃ³ximas ao mangue (atual PraÃ§a Onze), onde teria tido suas 
criaÃ§Ãµes de gado, e toda a sua famÃ-lia, apÃ³s a sua morte, teria continuado a
morar no local.

Com o passar dos anos, pessoas que nÃ£o tinham onde morar, foram ocupar os 
pequenos lotes do Morro de Santos Rodrigues.
Com a evoluÃ§Ã£o da cidade do Rio de Janeiro, comeÃ§aram a mapear o Morro de 
SÃ£o Carlos.
O apelido de Morro de SÃ£o Carlos, vem da sua principal rua, a Rua SÃ£o Carlos, 
que corta o morro ao meio em quase toda a sua extensÃ£o.

[FOTO]

O Morro de SÃ£o Carlos foi, no alvorecer do sÃ©culo XX, um dos redutos da boemia
carioca.
Foi lÃ¡ que o fluminense Ismael Silva fundou a primeira Escola de Samba da 
cidade, a 
Deixa Falar.

Outros artistas e personalidades ligam-se ao Morro, como por exemplo: Luiz 
Gonzaga Jr. ou Gonzaguinha (filho de Luiz Gonzaga, o rei do BaiÃ£o), Luiz 
Melodia (cantor e compositor), 
ngela Maria (atriz e cantora), Grande Othelo(ator), Madame SatÃ£, Aldir Blanc 
(compositor da m
sica O BÃªbado e a Equilibrista), AndrÃ© Filho (compositor da m
sica Cidade Maravilhosa

),
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Dominguinhos do EstÃ¡cio (intÃ©rprete de samba-enredo) e Herivelto Martins e 
Vagner Love.
 (WikipÃ©dia)

[FOTO]

     Confira mais detalhes do Projeto 
acessando o blog da escola:
http://emleaoxiii.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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TerÃ§a-feira, 26/07/2011

 <TÃTULO>
Festas Juninas - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos.

 [VÃDEO]

[FOTO]

O mÃªs de junho dÃ¡ inÃ-cio Ã s famosas festas juninas, e Ã© raro encontrar quem
nÃ£o goste dessa divertida tradiÃ§Ã£o! Nas festas encontramos danÃ§as, 
quadrilha, bandeirinhas, m
sica caipira e muitas delÃ-cias para deixar qualquer um com Ã¡gua na boca.

As escolas, creches e EDIs da rede nÃ£o ficam para trÃ¡s, e seguem a tradiÃ§Ã£o 
realizando festas muito bonitas e levando alegria para as comunidades. Nada fica
faltando: a ornamentaÃ§Ã£o Ã© de primeira qualidade, a maioria delas produzidas 
pelos professores e alunos. Os adolescentes e as crianÃ§as ensaiam os passos da 
danÃ§a e as professoras montam as barraquinhas. Os pais adoram fotografar e 
filmar seus filhos

!

As escolas da 1
 CRE, deram um show de beleza e alegria nas festas que organizaram.

Entre nesta danÃ§a! Assista ao vÃ-deo e divirta-se!

CONFIRA TAMBÃ‰M O SITE DA 1
 CRE -
http://cre01.blogspot.com
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
Quem foi Francisco Campos - patrono de E.M. no GrajaÃº?
<p

OlÃ¡, amigos do Rioeduca!

Temos mostrado aqui a biografia de algumas figuras histÃ³ricas que dÃ£o nome Ã s
nossas escolas. Ã‰ muito importante que nossos alunos saibam quem eles foram e o
que fizeram. EntÃ£o vamos conhecer quem foi Francisco Campos, que empresta seu 
nome a uma das escolas da 2
CRE.Vamos ver o quanto seu trabalho foi relevante para a EducaÃ§Ã£o de nosso 
paÃ-s.
<p
<p

A E.M. Francisco Campos fica no bairro do Graja
 e atende a alunos do EI ao 9 
 ano.

Francisco Campos

[FOTO]

Francisco LuÃ-s da Silva Campos nasceu em Dores do IndaiÃ¡ (MG), em 1891.
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Advogado e jurista formou-se pela Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte, 
em 1914. Em 1919, iniciou sua carreira polÃ-tica elegendo-se deputado estadual 
em Minas Gerais na legenda do Partido Republicano Mineiro (PRM). Dois anos 
depois, chegou Ã  C
mara Federal, reelegendo-se em 1924.

Em 1926, com a posse de AntÃ´nio Carlos no governo de Minas Gerais, assumiu a 
secretaria do Interior daquele estado. Utilizando-se de muitos postulados 
defendidos pelo movimento da Escola Nova, promoveu uma profunda reforma 
educacional em Minas.

Em 1930, com a posse do novo regime, assumiu a direÃ§Ã£o do recÃ©m-criado 
MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o e Sa
de, credenciado por sua atuaÃ§Ã£o Ã  frente dos assuntos educacionais de Minas. 
Promoveu, entÃ£o, a reforma do ensino secundÃ¡rio e universitÃ¡rio no paÃ-s.

Francisco Campos deixou o ministÃ©rio em setembro de 1932. No ano seguinte, 
disputou sem sucesso, como candidato avulso, uma cadeira na AssemblÃ©ia Nacional
Constituinte por Minas Gerais. Transferiu-se em seguida para o Rio de Janeiro, 
sendo nomeado consultor-geral da Rep
blica, em novembro de 1933.

Em dezembro de 1935, o prefeito Pedro Ernesto nomeou Francisco Campos como 
secretÃ¡rio de EducaÃ§Ã£o do Distrito Federal, em substituiÃ§Ã£o a AnÃ-sio 
Teixeira.

Em novembro de 1937, foi nomeado Ministro da JustiÃ§a, foi, entÃ£o, encarregado 
por Vargas de elaborar a nova ConstituiÃ§Ã£o do paÃ-s.

Em 1941, afastou-se do ministÃ©rio temporariamente por motivos de sa
de. Seu retorno no ano seguinte, porÃ©m, foi obstaculizado pelos anseios de 
redemocratizaÃ§Ã£o que comeÃ§avam a ganhar terreno no paÃ-s, estimulados pela 
aproximaÃ§Ã£o do Brasil com os paÃ-ses aliados, no contexto da Segunda Guerra 
Mundial. Em janeiro de 1943, foi nomeado representante brasileiro na ComissÃ£o 
JurÃ-dica Interamericana, cargo que exerceria atÃ© 1955.

Morreu em Belo Horizonte, em 1968.

[Fonte: DicionÃ¡rio HistÃ³rico BiogrÃ¡fico Brasileiro pÃ³s 1930. 2
 ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/07/2011

 <TÃTULO>
Festejos Juninos na E.M Mario da Veiga Cabral 2ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, culturanacional.

Estive revisitando o blogda E.M. MÃ¡rioda Veiga Cabral e fiquei sabendo que lÃ¡ 
aconteÃ§eu uma festa Junina muito animada. Pude ver a participaÃ§Ã£o da equipe 
da escola naquela alegria, contagiando a crianÃ§ada.TambÃ©m pude perceber a 
caracterizaÃ§Ã£o das crianÃ§as nos seus trajes. NÃ£o faltou brincadeira 
e nem animaÃ§Ã£o.Mas para que tudo isto acontecesse 

Página 580



RIOEDUCA 1
as crianÃ§as entenderam o que sÃ£o os Festejos Juninos. Vejam o texto publicado 
no blog:

Festejos Juninos

[FOTO]

O mÃªs de Junho Ã© caracterizado por danÃ§as, comidas tÃ-picas, bandeirinhas, 
alÃ©m das peculiaridades de cada regiÃ£o. 

Ã‰ a festa junina, que se inicia no dia 12 de Junho, vÃ©spera do dia de Santo 
AntÃ´nio e encerra no dia 29, dia de SÃ£o Pedro. O ponto mais elevado da festa 
ocorre nos dias 23 e 24, o dia de SÃ£o JoÃ£o. 

Durante os festejos acontecem quadrilhas, forrÃ³s, leilÃµes, bingos e casamentos
caipiras. A tradiÃ§Ã£o de comemorar o dia de SÃ£o JoÃ£o veio de Portugal, onde 
as festas sÃ£o conhecidas pelo nome de Santos Populares e correspondem a 
diversos feriados municipais: Santo AntÃ´nio, em Lisboa; SÃ£o Pedro, no Seixal; 
SÃ£o JoÃ£o, no Porto, em Braga e em Almada. O nome 
junina
 Ã© devido Ã  sua procedÃªncia de paÃ-ses europeus cristianizados. Os 
portugueses foram os responsÃ¡veis por trazÃª-la ao Brasil, e logo foi inserida 
aos costumes das populaÃ§Ãµes indÃ-genas e afro-brasileiras. 

A festa de SÃ£o JoÃ£o brasileira Ã© tÃ-pica da RegiÃ£o Nordeste. Em Campina 
Grande, na ParaÃ-ba, a festa junina atrai milhares de pessoas. A canjica e a 
pamonha sÃ£o comidas tradicionais da festa na regiÃ£o, devido Ã  Ã©poca ser 
propÃ-cia para a colheita do milho. O lugar onde ocorrem os festejos juninos Ã© 
chamado de arraial, onde hÃ¡ barracas ou um galpÃ£o adaptado para a festa. 

As festas de SÃ£o JoÃ£o sÃ£o ainda comemoradas em alguns paÃ-ses europeus 
catÃ³licos, protestantes e ortodoxos. Em algumas festas europeias de SÃ£o JoÃ£o 
sÃ£o realizadas a fogueira de SÃ£o JoÃ£o e a celebraÃ§Ã£o de casamentos reais ou
encenados, semelhantes ao casamento fictÃ-cio, que Ã© um costume no baile da 
quadrilha nordestina.

EstÃ£o curiosos? EntÃ£o vamos ver as imagens:

[FOTO]

Equipe da E.M. MÃ¡rio da Veiga Cabral esbanjando animaÃ§Ã£o!

[FOTO]

Olha sÃ³ a alegria da crianÃ§ada!

[FOTO]
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NÃ£o faltou brincadeira...

[FOTO]

E a decoraÃ§Ã£o estava linda, ainda mais feita pelas crianÃ§as!

ParabÃ©ns a E.M. MÃ¡rio da Veiga Cabral pela festa. Continuem publicando seu 
trabalhos!

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

fatimarcosta@rioeduca.net

2Âªcre
(192)

culturanacional
(3)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/07/2011

 <TÃTULO>
Trabalhando Valores AtravÃ©s da Literatura Infantil na E.M. FernÃ£o Dias_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]
Vamos conhecer a 
EM FernÃ£o Dias
? EntÃ£o, comecemos pelo seu patrono.

[FOTO]
Quem foi FernÃ£o Dias?

O final da sua biografia vocÃª encontrarÃ¡ no blog da escola. 

Fundada em 12 de abril de 1962, completou 49 anos de existÃªncia.

[FOTO]

[FOTO]
Festa Junina 2011

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns 
Ã  E.M. FernÃ£o Dias!
Vamos conhecer mais?
Acesse 
http://emfernaodias2011.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/07/2011

 <TÃTULO>
Projeto Sustentabilidade de Cidades Vivas (GEC Orsina da Fonseca)

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, gec, meioambiente.

[FOTO]
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Gostaria de apresentar a vocÃªs o blog da Prof.
 Maria Cristina Zamith, que trata sobre o trabalho realizado no
 GEC Orsina da Fonseca
. O 
blog Yakissobaorsina
 explica o Projeto de Sustentabilidade Cidades Vivas patrocinado pelo 
Global Partners Juniors/Prefeitura da Cidade de Nova York
. A Prof.
 Maria Cristina me falou sobre o projeto e sobre a excelente participaÃ§Ã£o dos 
alunos de forma bastante entusiasmada Veja a seguir o texto sobre o projeto que 
me foi enviado pela Prof.
 Maria Cristina e tambÃ©m os vÃ-deos retirados do blog que o ilustram.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

Vejam como foi organizado o projeto:

PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
CIDADES VIVAS

PATROCINADO POR: GLOBAL PARTNERS JUNIOR/PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA YORK/USA

     DE QUE TRATA O PROJETO?

O premiado programa Global Partners Junior, baseado no interc
mbio de experiÃªncias em escolas, integrando a juventude da cidade de Nova York,
com estudantes do mundo inteiro, atravÃ©s da internet, visa agregar tecnologia e
formaÃ§Ã£o do conhecimento,desenvolvendo, nos jovens, habilidades e prÃ¡ticas 
sustentÃ¡veis.

Estudantes demonstrarÃ£o que viver de forma sustentÃ¡vel pode ser 
delicioso
, criando um carrinho pra venda de alimento de baixo ou nenhum impacto 
ambiental.

Cada turma envolvida, nas diferentes escolas, criarÃ¡:

 Uma receita descrevendo o alimento e sua origem culinÃ¡ria;

 Desenho/projeto digital do carrinho para venda do alimento escolhido;

 Material promocional explicando porque tanto o carrinho quanto o alimento 
vendido nele sÃ£o sustentÃ¡veis.
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     ESCOPO GERAL:

Este projeto Ã© a culmin
ncia do currÃ-culo 
Cidades Vivas
, reforÃ§ando os eixos temÃ¡ticos principais trabalhados durante o ano letivo, 
com o objetivo de gerar conhecimento relativos aos fatores urbanos para 
sustentabilidade: densidade demogrÃ¡fica, eficiÃªncia e diversidade, as 
interaÃ§Ãµes cotidianas na vida das pessoas, e a alimentaÃ§Ã£o dentro da din
mica de uma metrÃ³pole.

     CRONOGRAMA:

De 28/03/2011 a 20/05/2011.

 29/04/2011 : Envio do Projeto Final;

 20/05/2011 : SubmissÃ£o de todos os projetos ao Global Partners (Nova York).

     Importante: Nos Estados Unidos, o ano 
letivo Ã© diferente do ano cronolÃ³gico, isto Ã©, o inÃ-cio do ano letivo 
coincide com o inÃ-cio do outono (setembro), e o final do ano letivo coincide 
com o inÃ-cio do verÃ£o (junho).

     OBJETIVOS DO PROJETO:

 Descrever a culinÃ¡ria de uma metrÃ³pole diferente da sua cultura;

 Identificar alimentos sazonais e sustentÃ¡veis.

 Aplicar os conhecimentos relacionados Ã  sustentabilidade com a produÃ§Ã£o de 
alimentos e projetos de veÃ-culos.

 Criar um modelo 3D de um veÃ-culo;

 Justificar, de modo coerente e lÃ³gico, a escolha do design do veÃ-culo;

 Promover a publicidade do alimento e modelo de veÃ-culo escolhidos em mÃ-dias 
diversificadas: folders, internet, comunidade escolar, etc.;

 Apresentar tanto o alimento escolhido quanto o modelo do veÃ-culo em uma feira 
livre de bairro;
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 Trabalhar de forma conjunta, como uma equipe, para encontrar soluÃ§Ãµes e 
alcanÃ§ar os objetivos.

     RESULTADOS:

A turma produzirÃ¡ o seguinte:

 Uma receita descrevendo o alimento escolhido e o modelo do veÃ-culo;

 Modelo (design) promocional do veÃ-culo;

 Material promocional explicando porque o veÃ-culo e o alimento sÃ£o 
sustentÃ¡veis.

      MATERIAIS NECESSÃRIOS:

 Computadores com acesso Ã  internet para pesquisa sobre o tema gerador 
(sustentabilidade);

 MS Office ou outro software grÃ¡fico;

 Materiais para a construÃ§Ã£o do modelo do veÃ-culo;

 Mapa da cidade para escolha dos pontos de venda.

     AgradeÃ§o a atenÃ§Ã£o da Prof.
 Maria Cristina que tÃ£o gentilmente conversou comigo e enviou por email as 
informaÃ§Ãµes para podermos mostrar mais um trabalho do GEC Orsina da Fonseca.

Continuem enviando os seus trabalhos ! Procurem o 
representante de sua CRE
!
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2Âªcre
(192)

meioambiente
(95)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

Estou cada vez mais feliz e realizado de conviver com professores e alunos 
protagonistas, que estÃ£o se envolvendo em projetos de qualidade e tecendo uma 
educaÃ§Ã£o realmente voltada para os valores humanos e a excelÃªncia acadÃªmica.
ParabÃ©ns Cristina Zamith e aos meninos e meninas que ficaram sempre depois do 
horÃ¡rio construindo este projeto.
Mais sucesso a TODOS! :-)
Professor Lindomar
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 29/07/2011 13:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/08/2011

 <TÃTULO>
CIEP VinÃ-cius de Moraes nos relembra seu patrono.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, artesmusicais, ciep, trofÃ©urioeduca.
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Recebemos da equipe do CIEP VinÃ-cius de Moraes um pequeno texto sobre seu 
patrono:

Ele Ã© um poetinha. E, no entanto, apesar do diminutivo, VinÃ-cius de Moraes 
(1913 
 1980) Ã© cultuado como um dos grandes poetas brasileiros contempor
neos, ao lado de Carlos Drummond de Andrade e JoÃ£o Cabral de Mello Neto.

[FOTO]

Carioca da GÃ¡vea, comeÃ§ou a trabalhar como diplomata, embora acumulasse os 
ofÃ-cios de jornalista e crÃ-tico de cinema. Logo ficou famoso com os versos e 
composiÃ§Ãµes da Ã©poca da bossa nova, movimento musical nascido entre os anos 
1950 e 1960 no Rio de Janeiro. 

Sua canÃ§Ã£o mais famosa, Garota de Ipanema, em parceria com Tom Jobim, corre o 
mundo atÃ© hoje e jÃ¡ foi interpretada atÃ© por Frank Sinatra, numa memorÃ¡vel 
gravaÃ§Ã£o com Tom. No campo poÃ©tico, suas criaÃ§Ãµes incluem sucessos como 
PÃ¡tria Minha e Soneto da SeparaÃ§Ã£o. Ele Ã© um dos autores mais editados no 
paÃ-s.

Queremos lembrar tambÃ©m de sua obra mais famosa no universo infantil: A Arca de
NoÃ©. Suas poesias musicadas fizeram e ainda fazem parte do cancioneiro escolar.
CanÃ§Ãµes como O Pato, O Gato, A Bailarina entre outras ajudaram a alfabetizar 
muitos de nossos alunos.

[FOTO]

Os alunos do CIEP VinÃ-cius de Moraes comemoram nesta primavera, em outubro, o 
vigÃ©simo aniversÃ¡rio da escola, ocasiÃ£o em que o patrono serÃ¡ homenageado.
 Ficaremos aguardando pelas fotos do evento. Por enquanto, para iniciarmos bem o
segundo semestre, vamos nos deliciar com a poesia do nosso poetinha na voz doce 
de Jane Duboc. 

 [VÃDEO]
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3Âªcre
(223)

artesmusicais
(37)

trofÃ©urioeduca
(32)

ciep
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/08/2011

 <TÃTULO>
A E.M. JoÃ£o de Camargo Comemora 44 Anos

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, meioambiente.

[FOTO]

A Escola Municipal JoÃ£o de Camargo estÃ¡ situada na Rua Ricardo Machado, em 
SÃ£o CristÃ³vÃ£o, e atende hoje a 25 turmas, divididas em dois turnos da 
EducaÃ§Ã£o Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental.

[FOTO]
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A professora Eliene Braga de Ara
jo Ã© gestora da escola hÃ¡ mais de vinte anos, e trabalha incansavelmente pela 
EducaÃ§Ã£o de Qualidade. Sua aÃ§Ã£o Ã© voltada para a construÃ§Ã£o de valores, 
pautada no diÃ¡logo e integraÃ§Ã£o entre todos os segmentos da Escola, em prol 
de seu objetivo maior que Ã© garantir uma EducaÃ§Ã£o de Qualidade para todos.

A escola comemorou 44 anos com a culmin
ncia do projeto 
CUIDANDO DO PLANETA
.
 Foi realizada uma exposiÃ§Ã£o com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos onde 
todo conhecimento adquirido durante o projeto foi retratado, demonstrando a 
criatividade de todos.

[FOTO]

No inÃ-cio do projeto, transformaram o muro da fachada da escola, com pinturas 
alegres, inspiradas nos desenhos dos prÃ³prios estudantes. Foi um momento muito 
especial para a comunidade escolar, contemplar a beleza da nova pintura da 
instituiÃ§Ã£o.

[FOTO]

Receberam tambÃ©m a estilista Silvinha Oliveira para uma palestra para pais e 
alunos onde mostrou todo o trabalho que realiza com o reaproveitamento de 
materiais como retalhos de tecidos e garrafas pet, confeccionando sandÃ¡lias, 
bolsas, bijuterias. ApÃ³s a palestra, Silvinha dirigiu uma oficina utilizando 
garrafa pet, para um grupo de responsÃ¡veis e alunos.

[FOTO]

As professoras Luciana e Cristiane, organizaram com as turmas de 3
 ano, do turno da tarde o torneio de Futsal, como parte do festejos pelo 
aniversÃ¡rio da nossa Escola.

[FOTO]

A Escola Municipal JoÃ£o de Camargo Ã© um grande orgulho para toda a cidade do 
Rio de Janeiro, por oferecer 
a nossos jovens um ensino que tem compromisso com a qualidade.

Para conhecer mais sobre o trabalho da escola, acesse o blog
http://emjcamargo.blogspot.com/
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1Âªcre
(234)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
Blog da Escola Municipal Professora Maria Helena Alves Portilho, da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Srs. Li o comentÃ¡rio que fizeram sobre a criaÃ§Ã£o do Perfil do orkut da 
EM Maria Helena Alves Portilho. Adorei a referencia... Fui morador desta escola,
antes da reforma, costumÃ¡vamos dizer: Estudamos numa escola de isopor, kkk. 
Lembro que nÃ£o podiamos ter almoÃ§o, pois nÃ£o podia usar fogÃµes na escola por
causa do risco de incÃªndio. Na Ã©poca, nÃ³s alunos brincavamos uns aos outros 
com apelido relacionados a merenda que era lanche frio, e atÃ© hoje eu tenho um 
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 amigo que me chama de â€œpÃ£o com queijoâ€ e eu tb o chamo de â€œpÃ£o com 

 queijoâ€, por conta de termos estudados nesta escola que deixou saudades na 
minha vida. Lembro que a primeira vez que falei em pÃºblico foi lÃ¡, hoje sou 
diretor de teatro e dirijo cenas em um filme....recordar Ã© viver...
Postado por 
Nathan Rubens Natanel Ruben
 em 09/04/2012 22:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
Blog Quem Conta um Conto, Ganha um Ponto! - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

ConheÃ§am o blog da Mathildy, personagem que vem encantando as crianÃ§as desde 
2009 e as envolvendo de forma l
dica, criativa e bastante interativa no universo da leitura! A personagem, 
criada pela professora Cynthia Caputo, Ã© uma boneca contadora de histÃ³rias que
jÃ¡ se apresentou um vÃ¡rias maratonas de HistÃ³rias da SME, e este ano irÃ¡ se 
apresentar na Lona Cultural de JacarepaguÃ¡, na Maratona de HistÃ³rias da 
sÃ©tima CRE, alÃ©m de vÃ¡rias escolas da rede. A Mathildy conta histÃ³rias e 
canta, tocando violÃ£o. A base das histÃ³rias Ã© de autoria da renomada Bia 
Bedran.

[FOTO]

O espaÃ§o virtual, alÃ©m de ser educativo, Ã© voltado para o incentivo Ã  
leitura, que Ã© o projeto que a docente comeÃ§ou recentemente a desenvolver como
regente de Sala de Leitura da Escola Municipal Professor Albert Einstein. O blog
traz informaÃ§Ãµes e notÃ-cias relativas Ã  leitura e Ã  educaÃ§Ã£o, apresenta 
uma enquete sobre o conceito de 
leitor
, e tambÃ©m divulga outros blogs educativos.

[FOTO]

AlÃ©m de tudo isso, a professora ainda tem um projeto em fase inicial, chamado O
Mundo MÃ¡gico de Ana, que apresenta uma turminha de personagens em 3D que irÃ¡ 
viajar pelo mundo dos contos de fadas, incentivando a leitura, e combatendo 
vÃ¡rios vilÃµes que querem impedir que o prazer de ler seja difundido entre as 
crianÃ§as. Essa idÃ©ia promete! 

Cliquem 
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AQUI
 e conheÃ§am o conte
do do blog na Ã-ntegra!

7Âªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
MobilizaÃ§Ã£o EducopÃ©dia 6Âª.CRE

<TAGS>
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Tags: 
educopÃ©dia, 6Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

[FOTO]

Visando a 
iniciar o processo de capacitaÃ§Ã£o dos professores da Rede do municÃ-pio do Rio
de Janeiro em 
Novas Tecnologias Educacionais
, a 
E/SUBTE
 ofereceu o primeiro encontro para mobilizaÃ§Ã£o do uso da EducopÃ©dia em nossas
escolas. A capacitaÃ§Ã£o aconteceu no perÃ-odo de 18 a 22 de julho de 2011.

Eu estive presente na 
MobilizaÃ§Ã£o EducopÃ©dia da 6a.CRE 
(para professores), que aconteceu na 
E.M. Rose Klabin
, com as dinamizadoras Mabi e ValquÃ-ria, e fiz alguns registros fotogrÃ¡ficos 
que gostaria de compartilhar com a rede...

[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o da proposta...

[FOTO]

No primeiro plano (imagem acima), o aluno monitor da 
E.M. Rose Klabin,
 Arthur Britto (9o. ano), que gerencia o blog de sua escola (

 R.K. NOTÃCIAS
), auxiliando os professores que tiveram dificuldades com as mÃ¡quinas. Ao 
fundo, a dinamizadora Mabi apresentando a proposta da EducopÃ©dia

[FOTO]

 VÃDEOS

(
VER AINDA BLOG EDUCOPÃ‰DIA
)

institucional sobre a EducopÃ©dia
 [VÃDEO]

Publicando uma aula na #NovaEducopÃ©dia
 [VÃDEO]

NOTAS:

ConheÃ§am o 
blog da EducopÃ©dia:
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http://educopedia2010.blogspot.com/

A plataforma 
EducopÃ©dia
:
http://www.educopedia.com.br/educopedia/

E ainda o blog da E.M. Rose Klabin (gerenciado por alunos monitores): 
R.K. NotÃ-cias
: 
http://rknoticia.blogspot.com/

PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÃ“GICOS, DIRETORES.... NÃƒO DEIXEM DE ENVIAR OS 
PROJETOS QUE SUA ESCOLA TEM 
REALIZADO PARA QUE POSSAM SER DIVULGADOS EM NOSSO PORTAL:
RIOEDUCA NET
!

E
Concorram ao
 TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca 
(cliquem no link ao lado para saber mais):
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1098

Como publicar os projetos e blog(s) de sua escola? 

Enviem informaÃ§Ãµes para o representante Rioeduca de sua CRE: cliquem no link 
para conhecÃª-los: 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

E BOA SORTE!
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

educopÃ©dia
(86)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
EDI Wesley Guilber Rodrigues de Andrade / 6Âª.CRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, creches, edi, blogsdeescolas, visitas, eventos.

[FOTO]

EDI WESLEY GUILBER RODRIGUES DE ANDRADE

O prefeito e a SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o inauguraram, dia 20 de maio 
de 2011, Ã s 8h, o 
EspaÃ§o de Desenvolvimento Infantil (EDI) Wesley Guilber Rodrigues de Andrade /
 6
CRE, em homenagem ao aluno morto no 
Ciep Rubens Gomes / 6
CRE,
 em Barros Filho, em julho do ano passado (2010).

O 
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EDI Wesley Guilber Rodrigues de Andrade
, situado na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, oferece 150 vagas para 
crianÃ§as de seis meses a 3 anos e 11 meses.

O espaÃ§o possui salas de atividades, berÃ§Ã¡rios, lactÃ¡rio, fraldÃ¡rio, sala 
de primeiros atendimentos e biblioteca, com livros para a Primeira Inf
ncia.

[FOTO]

CrÃ©dito da imagem: 
Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro

CONHEÃ‡AM O BLOG DO EDI WESLEY GUILBER...

[FOTO]

O 
EDI Wesley Guilber
 estÃ¡ inaugurando seu blog: visitem e sigam!
http://ediwesleyguilber.blogspot.com/

NOTAS:

Ver 

Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro

:

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1788447

PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÃ“GICOS, DIRETORES.... NÃƒO DEIXEM DE ENVIAR OS 
PROJETOS QUE SUA ESCOLA TEM REALIZADO PARA QUE POSSAM SER DIVULGADOS EM NOSSO 
PORTAL:
RIOEDUCA NET
!

E concorram ao 
TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca 
(cliquem no link ao lado para saber mais):
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1098

Como publicar os projetos e blog(s) de sua escola?

     Enviem informaÃ§Ãµes para o 
representante Rioeduca de sua CRE: cliquem no link para conhcÃª-los:
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http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

BOA SORTE!

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

creches
(89)

visitas
(62)

edi
(36)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/08/2011

 <TÃTULO>
Escola Emiliano Galdino, apostando no sucesso dos Alunos

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns,amiga!
sabia que daria certo na direÃ§Ã£o.vÃ¡ em frente.
Excelente trabalho!!!
Beijos pra vocÃª e pra Deisinha
Postado por 
Claudia PaixÃ£o
 em 01/08/2011 13:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/08/2011

 <TÃTULO>
Amigo Ã© coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, riodeleitores.

A 
Escola Municipal Guilherme Fisher
 estÃ¡ situada em uma antiga colÃ´nia de pescadores, no bairro da Ilha do 
Governador em uma Ã¡rea da INFRAERO. Com 180 alunos que vÃ£o do MATERNAL ao 5
ano, divididos em dois turnos, a Escola realiza tanto atividades no combate ao 
preconceito, quanto na inclusÃ£o e respeito ao prÃ³ximo. A valorizaÃ§Ã£o da 
comunidade e a recuperaÃ§Ã£o da autoestima dos 
educandos tambÃ©m sÃ£o metas da Unidade.

Para isso, a 
Professora Rita de CÃ¡ssia Miranda Andrade
(Diretora da U.E.) conta com o brilhante desempenho da
 Professora Geane Luiza Vianna dos Santos
 (Sala de Leitura) na realizaÃ§Ã£o das mais diversas aÃ§Ãµes voltadas Ã  
construÃ§Ã£o dos valores morais por parte de sua clientela escolar.

Dando continuidade ao Projeto Gentileza iniciado em 2010, com a proposta de um 
trabalho baseado em valores, e na formaÃ§Ã£o de uma sociedade fraterna e 
solidÃ¡ria. Aproveitamos a proximidade do dia do amigo, e fizemos murais com os 
alunos, que montaram frases para serem dedicadas a um amigo, a partir de 
palavras com conotaÃ§Ãµes positivas, recortadas de jornais e revistas. O 
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resultado foi tÃ£o enriquecedor que sugerimos um concurso com o tema: 
Qual o prazo de validade de uma amizade?
 No dia da premiaÃ§Ã£o todos os alunos construÃ-ram o seu amigo. Foi uma 
experiÃªncia muito gratificante para todos. Toda a escola aproveitou as frases 
para customizar as bolsas ecolÃ³gicas, contendo o kit pedagÃ³gico.

Professora Rita de CÃ¡ssia Miranda Andrade(Diretora da U.E.)

Frases Premiadas:

Uma amizade nÃ£o tem fim nem validade, ela tem comeÃ§o e felicidade.
Nayara Filgueira Felipe / Turma 1501.

Uma amizade nÃ£o tem prazo de validade. Pode ter vÃ¡rias vÃ-rgulas, mas nunca um
ponto final.

Carolina M. de Souza no Lasco / Turma 1401 

(Texto: Equipe da E.M. Comandante Guilherme Fischer Presser)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

Página 604



RIOEDUCA 1

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 02/08/2011

 <TÃTULO>
A PresenÃ§a das TradiÃ§Ãµes Nordestinas nas Escolas da 4ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, artescÃªnicas.

 [VÃDEO]

[FOTO]

BREVE PANORAMA CULTURAL DAS FESTAS JUNINAS

Na Ã©poca da colonizaÃ§Ã£o do Brasil, apÃ³s o ano de 1500, os portugueses 
introduziram em nosso paÃ-s muitas caracterÃ-sticas da cultura europeia, como as
festas juninas.

Mas o surgimento dessas festas foi no perÃ-odo prÃ©-gregoriano, como uma festa 
pagÃ£ em comemoraÃ§Ã£o Ã  grande fertilidade da terra, Ã s boas colheitas, na 
Ã©poca em que denominaram de solstÃ-cio de verÃ£o. Essas comemoraÃ§Ãµes tambÃ©m 
aconteciam no dia 24 de junho, para nÃ³s, dia de SÃ£o JoÃ£o.

Essas festas eram conhecidas como Joaninas e receberam esse nome para homenagear
JoÃ£o Batista, primo de Jesus, que, segundo as escrituras bÃ-blicas, gostava de 
batizar as pessoas, purificando-as para a vinda de Jesus.

Assim, passou a ser uma comemoraÃ§Ã£o da igreja catÃ³lica, onde homenageiam 
trÃªs santos: no dia 13 a festa Ã© para Santo AntÃ´nio; no dia 24, para SÃ£o 
JoÃ£o; e no dia 29, para SÃ£o Pedro.

Os negros e os Ã-ndios que viviam no Brasil nÃ£o tiveram dificuldade em se 
adaptar Ã s festas juninas, pois sÃ£o muito parecidas com as de suas culturas.

Aos poucos, as festas juninas foram sendo difundidas em todo o territÃ³rio do 
Brasil, mas foi no nordeste que se enraizou, tornando-se forte na nossa cultura.
Nessa regiÃ£o as comemoraÃ§Ãµes sÃ£o bem acirradas - duram um mÃªs, e sÃ£o 
realizados vÃ¡rios concursos para eleger os melhores grupos que danÃ§am a 
quadrilha. AlÃ©m disso, proporcionam uma grande movimentaÃ§Ã£o de turistas em 
seus Estados, aumentando as rendas da regiÃ£o.

Com o passar dos anos, as festas juninas ganharam outros sÃ-mbolos 
caracterÃ-sticos. Como Ã© realizada num mÃªs mais frio, passaram a acender 
enormes fogueiras para que as pessoas se aquecessem em seu redor. VÃ¡rias 
brincadeiras entraram para a festa, como o pau de sebo, o correio elegante, os 
fogos de artifÃ-cio, o casamento na roÃ§a, dentre outros, com o intuito de 
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animar ainda mais a festividade.

As comidas tÃ-picas dessa festa tornaram-se presentes em razÃ£o das boas 
colheitas na safra de milho. Com esse cereal sÃ£o desenvolvidas vÃ¡rias 
receitas, como bolos, caldos, pamonhas, bolinhos fritos, curau, pipoca, milho 
cozido, canjica, dentre outros.
 (FONTE:
http://www.brasilescola.com/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm
)

 [VÃDEO]

Nossa festa aconteceu dia 16 de julho, sÃ¡bado e pÃ´de contar com a 
participaÃ§Ã£o de toda comunidade escolar. Foi um dia de descontraÃ§Ã£o e 
entretenimento, todos se divertiram a valer com as brincadeiras e danÃ§as 
apresentadas!
(Professora Maria Lucia - Diretora da E.M. Alice TibiriÃ§a)

Nossa Festa aconteceu no dia 13 de julho com a participaÃ§Ã£o de toda nossa
equipe escolar, reunindo professores, alunos e responsÃ¡veis. Tivemos pula-pula,
pescaria, boca do palhaÃ§o, corrida da saco, correio do amor e tudo aquilo bem
gostoso de comer: canjica, cachorro quente, milho, pipoca, doces e salgados.
A festa foi um verdadeiro sucesso!!!!!!!
 (
DireÃ§Ã£o da E.M. Cardeal C
mara
)

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

FESTA JULINA DO CIEP YURI GAGARIN

Justificativa:
Com este projeto buscamos dar continuidade as aÃ§Ãµes propostas pelo corpo 
docente para proporcionar espaÃ§os de convivÃªncia e participaÃ§Ã£o da 
comunidade escolar.

Objetivo Geral:
Estimular a socializaÃ§Ã£o de toda comunidade escolar, vivenciando e valorizando
costumes populares tradicionais do interior do Brasil.

Objetivos EspecÃ-ficos:
Trabalhar os costumes e tradiÃ§Ãµes regionais do Brasil.
Comparar os costumes da cidade e do interior.
Realizar atividades utilizando as linguagens artÃ-sticas, dando maior liberdade 
possÃ-vel Ã  crianÃ§a, incentivando a criatividade.

Desenvolvimento:
O projeto foi executado durante os meses de junho e julho com realizaÃ§Ã£o de 
atividades orais e escritas, contextualizadas com os conte
dos planejados para este perÃ-odo.

A comissÃ£o formada pelas professoras: 
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Paula, Joana, Luciana, Liete, Marlene, Roberta, Diana e Gisele,
 responsabilizou-se por toda organizaÃ§Ã£o do evento: Festa Julina que contou 
tambÃ©m com a participaÃ§Ã£o de todos os alunos e professores para 
apresentaÃ§Ã£o de danÃ§as, na decoraÃ§Ã£o do espaÃ§o onde a festa aconteceu. 
Barraquinhas de brincadeiras e comidas tÃ-picas completaram o ArraiÃ¡.

Culmin
ncia:
RoÃ§a in Rio (Festa Julina) 
 15/07/2011
 (
Professora Helena Rossi Coordenadora PedagÃ³gica
)

 [VÃDEO]

educaÃ§Ã£o
(73)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/08/2011

 <TÃTULO>
CulminÃ¢ncia das Eletivas no GEC AnÃ-sio Teixeira

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, gec.

 [VÃDEO]

Os
GECs
 fazem parte de um novo modelo de gestÃ£o que estÃ¡ centrado no aluno, tanto no 
que diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual, quanto no que se refere ao 
seu desenvolvimento emocional. Vale ressaltar que tambÃ©m hÃ¡ todo um trabalho 
direcionado para que o aluno seja capaz de formular seu prÃ³prio projeto de 
vida, e ainda que descubra os meios de realizar seus sonhos pessoais.

Para isso, essas escolas com o desenvolvimento das 
ELETIVAS
, do 
PROTAGONISMO JUVENIL
, do 
CLUBE JUVENIL
, do uso da 
EDUCOPÃ‰DIA
, do uso das
 APOSTILAS BIMESTRAIS
, o 
XADREZ
, o 
LABORATÃ“RIO
 (baseado em insetos - parceria com a 
FAPERJ
), a 
M
SICA EM INGLÃŠS
, a 
DANÃ‡A
, o 
FUTSAL
, entre outros.

Nessa pespectiva, a AnÃ-sio Teixeira desenvolve tambÃ©m o 
PROJETO CINE CLUBE
. 
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Todos os dias, sempre na hora do almoÃ§o, exibimos um curta. O melhor de tudo Ã©
que todo o processo dessa atividade Ã© gerenciado pelos prÃ³prios alunos, esses 
distribuem as senhas para o visionamento, operam o equipamento da mÃ-dia e 
organizam o ambiente para a exibiÃ§Ã£o do filme.
 Segundo a Diretora, esse momento Ã© um grande sucesso 
para todos dessa Unidade:

Caros amigos,
Uma etapa do trabalho foi concluida com a culmin
ncia das eletivas, o dia 13/07/2011 representou a possibilidade de novos VÃ´os, 
a apresentaÃ§Ã£o serviu tambÃ©m de an
ncio para o prÃ³ximo semestre com novas escolhas para alguns. Estamos na faixa 
do contente, falta ainda trilhar outro caminho para a satisfaÃ§Ã£o plena.
(
Celi ConceiÃ§Ã£o, diretora do GinÃ¡sio Experimental Carioca AnÃ-sio Teixeira
.)

Vale a pena visitar o Blog e conferir todas as aÃ§Ãµes do GEC AnÃ-sio Teixeira 
http://familiaanisio.blogspot.com/

educaÃ§Ã£o
(73)

gec
(66)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/08/2011

 <TÃTULO>
 â€œCompartilhando Leiturasâ€ o Blog da Prof.Âª Angela Ramos

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

Quem Ã© Angela Ramos?

A Prof.
 Angela Ramos trabalha na Sala de leitura da E.M. 02.06.006 Santos Anjos e E.M. 
02.27.004 Rinaldo de Lamare, Ã© Mestre em EducaÃ§Ã£o pela UNIRIO onde tambÃ©m 
atua como Tutora do Curso de Pedagogia.

Ela Ã© idealizadora do Blog 
Compartilhando Leituras
 que tem como objetivo 
contribuir com sugestÃµes de livros de literatura infanto-juvenil que apresentem
narrativas de culturas africanas e ou protagonistas negros
.
O blog que jÃ¡ existe desde 2009, traz resenhas das sugestÃµes de leituras, 
configurando-se numa excelente fonte de pesquisa para alunos e professores, 
facilitando a escolha das mesmas.

Destaco algumas resenhas do blog :

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Esta Ã© uma pequena mostra do que pode ser encontrado no blog 
Compartilhando Leituras
. Visite o blog e compartilhe deste excelente trabalho!
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Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

2Âªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

que tempo bom .da minha ex -escola .q saudades de la ......gente o trabalho 
sobre gente leza so gera gente leza......
Postado por 
beatriz
 em 26/08/2011 18:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 05/08/2011

 <TÃTULO>
Projetos realizados na Creche Municipal Zilka  Salaberry

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogs, creches, meioambiente.

Recebi por e-mail alguns dos interessantes projetos realizados pela 
Creche Municipal Zilka Salaberry
. Certamente eles inspirarÃ£o outros educadores e professores a criarem e 
realizarem seus prÃ³prios projetos educacionais. No caso de citaÃ§Ã£o ou de uma 
releitura
 destes projetos, nÃ£o se esqueÃ§am de citar a fonte.

PROJETO CONTOS QUE EU CONTO

[FOTO]

Prof
. CÃ¡tia Cristina Braga Gomes

INTRODUÃ‡ÃƒO:

CONTOS QUE EU CONTO
 parte do mundo da imaginaÃ§Ã£o infantil em que a crianÃ§a edita seu primeiro 
livro com histÃ³rias criadas por elas mesmas e registradas pelas educadoras a 
partir de temas despertados pela prÃ³pria crianÃ§a.

JUSTIFICATIVA:

O Projeto parte da necessidade que a crianÃ§a tem de se expressar, mostrando 
seus interesses e como percebe o mundo, os objetos e as pessoas que a rodeiam.

OBJETIVOS:

- Ouvir o que a crianÃ§a tem a contar e estimular que os outros ouÃ§am;

     - Desenvolver a oralidade, a 
criatividade e a imaginaÃ§Ã£o;

     - Demonstrar interesse pelo que ela diz 
ou conta;

     - Valorizar o pensamento da crianÃ§a;
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     - Desenvolver a liberdade de criaÃ§Ã£o;

     - Valorizar sua ideias e pensamentos;

     - Criar uma atmosfera onde a crianÃ§a 
sinta-se segura para expressar suas idÃ©ias e pensamentos;

     - Despertar o gosto e interesse pela 
leitura desde cedo.

DESENVOLVIMENTO:

Partindo de um bate-papo a crianÃ§a Ã© convidada a deixar sua imaginaÃ§Ã£o fluir
e ela comeÃ§a entÃ£o a contar uma histÃ³ria. Sua fala Ã© registrada pela 
educadora que estÃ¡ ouvindo e ela Ã© convidada a desenhar o que estÃ¡ contando. 
O registro escrito Ã© feito pelas educadoras. EntÃ£o cada turma confecciona o 
seu livro de historias, que serÃ¡ apresentado para as outras turmas da creche. O
trabalho culmina ao final de cada mÃªs, onde sÃ£o expostos para os responsÃ¡veis
em dia especÃ-fico.

RECURSOS:

     Bate-papo na rodinha, exploraÃ§Ã£o do 
espaÃ§o fÃ-sico da creche como a horta, livros de histÃ³rias infantis, jornais, 
revistas, objetos da sala, m
sicas, DVDs, bonecos, casinha da boneca, papÃ©is diversos, lÃ¡pis de cor, cola, 
etc.

ATIVIDADES:

     - Contar uma histÃ³ria e pedir que as 
crianÃ§as recontem essa histÃ³ria.

     - Propor que as crianÃ§as alterem o rumo
e o final da histÃ³ria.

     - Na hora da rodinha, conversar sobre o 
dia de ontem, como foi, o que fizeram e partindo daÃ- pedir que contem o que 
vivenciaram criando assim uma histÃ³ria.

     - Apresentar um tema e desenvolvÃª-lo, 
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depois pedir Ã s crianÃ§as que contem uma histÃ³ria a partir do tema 
desenvolvido.

     - Perceber o interesse das crianÃ§as 
sobre determinado assunto e conversar sobre ele, deixando-os que se expressem 
livremente. Depois convidÃ¡-los a colocar tudo que estÃ£o falando num livrinho.

A LEITURA DEVE SER CULTIVADA DESDE A INF
NCIA (Prof
. CÃ¡tia Cristina Braga Gomes, autora do projeto)

PROJETO: RECICLANDO E CONSERVANDO O MEIO AMBIENTE, SALVANDO O PLANETA

[FOTO]

JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista nossa preocupaÃ§Ã£o com o planeta e que essa dÃ©cada passa por 
uma transiÃ§Ã£o na direÃ§Ã£o da sustentabilidade, o nosso compromisso em 
contribuir com as transformaÃ§Ãµes e preservar os direitos das futuras 
geraÃ§Ãµes a um planeta saudÃ¡vel, passamos a reciclar tudo que for reciclÃ¡vel.
O essencial para nÃ³s Ã© certamente o direito das nossas crianÃ§as ao desfrute 
de um meio ambiente capaz de oferecer boas condiÃ§Ãµes de vida permanentes. Foi 
pensando nisso que passamos a trabalhar com os mais variados tipos de materiais 
reciclÃ¡veis, pois encontramos neles uma forma de economizar, criar e garantir a
preservaÃ§Ã£o do meio ambiente, tornando o que seria 
lixo
 em material reciclÃ¡vel fazendo uso deles em nossas atividades pedagÃ³gicas.

OBJETIVOS:

     Promover a exploraÃ§Ã£o dos ambientes 
externos (explorar todos os espaÃ§os da creche e o externo);

     Uso de recursos planetÃ¡rios (Ã¡gua, 
terra, ar);

     Promover o equilÃ-brio entre o meio 
ambiente e as relaÃ§Ãµes humanas;

     Envolver a comunidade nos princÃ-pios 
bÃ¡sicos da sustentabilidade cuidando para que o envolvimento seja total e que 
ela ganhe algo com isso, todos ganham e cuidam para que o projeto atinja o 
sucesso esperado.

     Trabalhar a biodiversidade local a fim 
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de manter, ou melhorar, a qualidade de vida da comunidade;

[FOTO]

DESENVOLVIMENTO: 

     Dando inÃ-cio ao projeto iniciamos uma 
conversa com os responsÃ¡veis sobre preservaÃ§Ã£o do meio ambiente para uma vida
saudÃ¡vel e sustentÃ¡vel. Falamos sobre as idÃ©ias de projetos empresariais de 
sustentabilidade que comeÃ§aram a multiplicar-se e a espalhar-se por vÃ¡rios 
lugares antes degradados do planeta. Muitas comunidades que antes viviam 
sofrendo com doenÃ§as de todo tipo, provocadas por ind
strias poluidoras instaladas em suas vizinhanÃ§as viram sua qualidade de vida 
ser gradativamente recuperada e melhorada ao longo do desenvolvimento desses 
projetos sustentÃ¡veis. Convidamos entÃ£o para contribuÃ-rem comeÃ§ando em 
preservar a comunidade em que vivem, fazendo bom uso dos recursos naturais, 
aproveitando caixas de papelÃ£o, caixas de ovos, garrafas petis entre outros e 
trazendo para nÃ³s a fim de aproveitarmos em nossas atividades pedagÃ³gicas, 
fazendo desse jeito a reciclagem. Foram apresentados quatro contÃªineres para o 
armazenamento do material que serÃ£o trazidos por eles.

     Nas turmas, as educadoras, sob 
orientaÃ§Ã£o da direÃ§Ã£o, usarÃ£o os materiais reciclÃ¡veis junto com as 
crianÃ§as nas atividades pedagÃ³gicas, usando da criatividade na confecÃ§Ã£o dos
trabalhos realizados. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

     -Encontros com os responsÃ¡veis para 
participarem, sugerirem, modificarem o que for necessÃ¡rio;

     -ConfecÃ§Ã£o de bolsinhas feitas com 
caixas de leite e caixinhas de papelÃ£o;

     -ConfecÃ§Ã£o de enfeites com garrafas 
petis;

     -Trabalhos pedagÃ³gicos com material 
reciclÃ¡vel

     RECURSOS: caixas de leite, pilhas 
usadas, tampas de garrafas, garrafas petis, caixas de ovos, papelÃ£o, 
canudinhos, pau de churrasco, palito de picolÃ©, retalhos, barbantes, sobra de 
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fios de lÃ£, etc.

AVALIAÃ‡ÃƒO:

     Culmin
ncia no fim de cada bimestre com o material reciclado usado no tema trabalhado;

     ExposiÃ§Ã£o das fotos no Blog para 
comentÃ¡rios de todos que o visitarem.

[FOTO]

DURAÃ‡ÃƒO:
 Durante todo a ano.

Segundo a WikipÃ©dia: 
sustentabilidade Ã© um conceito sistÃªmico; relacionado com a continuidade dos 
aspectos econÃ´micos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana
.

Professora: CÃ¡tia Cristina B. Gomes

PROJETO BILIKA, A ABELHINHA

[FOTO]

INTRODUÃ‡ÃƒO:

BILIKA
 Ã© uma personagem criada e vivida pela Agente Auxiliar de Creche Adriana, que 
encanta as crianÃ§as com suas histÃ³rias, mÃ¡gicas e brincadeiras ao levÃ¡-las 
para visitar a horta da creche. As crianÃ§as se envolvem num clima de 
descontraÃ§Ã£o e atravÃ©s de brincadeiras, aprendem muito sobre os seres vivos 
encontrados na horta. TambÃ©m aprendem a apreciar e preservar a natureza. Bilika
se preocupa com a natureza e por isso estÃ¡ sempre empenhada em diminuir a 
produÃ§Ã£o de lixo, evitando a poluiÃ§Ã£o, reutilizando materiais com 
criatividade e imaginaÃ§Ã£o. Essa visita acontece semanalmente com as turmas de 
Maternal e a turma do BerÃ§Ã¡rio II.

JUSTIFICATIVA
:

     Esse projeto surge apÃ³s percebemos o 
interesse das crianÃ§as em observar os seres encontrados na horta, como uma 
minhoca se movimentando, o caminho percorrido pelas formigas, uma casa de 
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marimbondos sendo construÃ-da, etc. Nasce entÃ£o a BILIKA que, com suas 
habilidades de criaÃ§Ã£o l
dica, vai respondendo Ã s perguntas das crianÃ§as, satisfazendo suas 
curiosidades, despertando-as para novos conhecimentos sobre o ser vivo em 
questÃ£o e incutindo-lhes o amor Ã  natureza.

OBJETIVOS:

     - Utilizar o espaÃ§o da horta para 
momentos de aprendizagem;

     - Aproveitar o interesse das crianÃ§as 
para novos conhecimentos;

     - Trabalhar o saber 
ouvir e falar
, respeitando o outro;

     - Desenvolver as vÃ¡rias formas de 
expressÃ£o;

     - Estimular o prazer em ouvir 
histÃ³rias;

     - Desenvolver a criatividade e a 
imaginaÃ§Ã£o;

     - Conscientizar sobre problemas 
relacionados Ã  poluiÃ§Ã£o e a produÃ§Ã£o do lixo;

     - Apreciar e conhecer os seres vivos 
encontrados na natureza;

     - Despertar o gosto pelos elementos 
naturais;

     - Conhecer diferentes seres vivos, seus 
habitats e suas caracterÃ-sticas;

     - Trabalhar questÃµes de tempo e espaÃ§o
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que ocupam os seres vivos;

     - Conhecer as transformaÃ§Ãµes que 
ocorrem na natureza;

     - Acompanhar o crescimento dos vegetais;

     - Valorizar a alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel.

DESENVOLVIMENTO:

     Bilika leva as crianÃ§as para observarem
toda a horta. LÃ¡ ela apresenta seus amiguinhos: Jura, a tartaruga; Minhokibela,
a minhoca; Barbarela, a borboleta. Ao encontrarem qualquer outro elemento que 
tenham achado interessante, Bilika aproveita para falar obre ele. Por exemplo: a
lagarta que vira borboleta. ComeÃ§a entÃ£o a contar uma histÃ³ria ou inventa uma
brincadeira, ensinando-os sobre seu habitat, quais sÃ£o seus hÃ¡bitos, as suas 
caracterÃ-sticas, se Ã© 
til ou nocivo, etc. As crianÃ§as ouvem, perguntam e Bilika satisfaz suas 
curiosidades. A seguir propÃµe que as crianÃ§as realizem alguma atividade ao ar 
livre.

RECURSOS:

     Sementes, seres vivos encontrados na 
horta, ferramentas para o plantio, caixotes, caixas de papelÃ£o, fantoches, 
tintas, pincÃ©is, m
sicas, garrafas pet, potes plÃ¡sticos, copos descartÃ¡veis e material de sucata 
em geral.

ATIVIDADES:

     - Bilika convida as crianÃ§as para verem
suas amiguinhas trabalharem e prepararem a terra.

     - Plantio de sementes;

     - DecoraÃ§Ã£o dos canteiros da horta;

     - IrrigaÃ§Ã£o dos canteiros;
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     - Retirada do mato e ervas daninhas dos 
canteiros;

     - Conto de histÃ³rias com fantoches;

     - Brincadeiras com cantigas de roda;

     - Brinquedos cantados;

     - Modelagem com massinha;

     - Tatuagens de canetinha hidrocor;

     - Cartaz com desenhos feitos a partir do
que as crianÃ§as observaram;

     - Cultivo de sementes de feijÃ£o para 
observaÃ§Ã£o da germinaÃ§Ã£o.

     - IdentificaÃ§Ã£o das partes de um 
vegetal.

AVALIAÃ‡ÃƒO:

     Com o auxÃ-lio de historinhas contadas 
pela Bilika e com as visitas Ã  horta, as crianÃ§as desenvolvem a curiosidade de
experimentar os sabores dos alimentos cultivados por elas, conhecem todo o 
processo de crescimento da plantinha atÃ© esta chegar ao nosso prato e aprendem 
sobre os benefÃ-cios que tais alimentos podem trazer para a nossa sa
de.

     Desfrutam do agradÃ¡vel contato com 
elementos naturais como a Ã¡gua, terra, etc. Experimentam texturas, aromas, 
formas e cores.

     Expressam-se contando ou desenhando o 
que viram, o que vivenciaram e o que descobriram nesta nova experiÃªncia com o 
ambiente.
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Projeto criado pela agente auxiliar de creche (educadora) Adriana e 
sistematizado pela professora CÃ¡tica Cristina Gomes.

PROJETO PINTANDO O SETE COM AS CORES DA COPA

[FOTO]

INTRODUÃ‡ÃƒO:

Copa do Mundo de 2010. Tema gerador que caracteriza o esporte como instrumento 
da uniÃ£o de diversas raÃ§as e culturas. Trabalho coletivo, no qual seus 
participantes tem como principal objetivo representar o seu paÃ-s.

     A diversidade das CORES, a beleza de 
cada uma em determinado contexto, representa de forma significativa a import
ncia do respeito e aceitaÃ§Ã£o das diferenÃ§as entre povos e naÃ§Ãµes.

     A bola, estrela do espetÃ¡culo, nos 
remete ao prazer do movimento e da brincadeira, ao jogo com regras, no respeito 
ao adversÃ¡rio, Ã  emoÃ§Ã£o da conquista e ao sentimento de patriotismo.

JUSTIFICATIVA:

O futebol Ã© o esporte que faz parte da nossa cultura e tradiÃ§Ã£o, sendo uma 
das primeiras brincadeiras de todas as crianÃ§as, desde a mais tenra idade. O 
Projeto Ã© criado a partir do momento em que a atenÃ§Ã£o e os olhos das nossas 
crianÃ§as e de todos os brasileiros se voltam para a realizaÃ§Ã£o da Copa do 
Mundo. Numa reuniÃ£o de diferentes lÃ-nguas, bandeiras e costumes, vimos a 
necessidade de explorar e conhecer novas culturas, costumes e incutir o amor ao 
nosso paÃ-s: Brasil. Observamos ainda a import
ncia de valorizar a prÃ¡tica desportiva na obtenÃ§Ã£o de uma vida saudÃ¡vel.

OBJETIVOS:

     - Conhecer, valorizar e divulgar as 
diversas culturas;

     - Identificar principais 
caracterÃ-sticas de cada paÃ-s: danÃ§as, m
sicas, comidas e trajes.

     - Identificar as cores que formam 
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diferentes bandeiras;

     - Observar a criaÃ§Ã£o de uma cor 
atravÃ©s de misturas;

     - Identificar o Brasil como seu paÃ-s.

     - Reconhecer a bandeira do Brasil;

     - Estabelecer relaÃ§Ã£o n
mero/quantidade;

     - Participar de brincadeiras e jogos 
como um instrumento de PAZ;

     - Trabalhar o respeito Ã s regras como 
meio utilizado para a convivÃªncia harmoniosa entre as pessoas.

DESENVOLVIMENTO:

     Cada turma do Maternal escolheu trabalha
com um paÃ-s participante da Copa:

     - EI-30 JapÃ£o;

      - EI-31 Ãfrica do Sul;

     - EI-40 ItÃ¡lia;

     - EI-41 Portugal.

     As salas e murais foram decoradas com as
cores e figuras tÃ-picas do respectivo paÃ-s. As educadoras ensaiaram as 
crianÃ§as para apresentaÃ§Ã£o de danÃ§a e m
sica do paÃ-s trabalhado. Com massinha de modelar as crianÃ§as confeccionaram 
objetos e animais tÃ-picos.

     As crianÃ§as entraram no espÃ-rito de 
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torcida, usando blusas da SeleÃ§Ã£o por ocasiÃ£o dos jogos do Brasil. 
Confeccionaram diferentes acessÃ³rios para torcer durante os jogos, feitos com 
material de sucata: viseiras, faixas, chocalhos, bandanas, etc. Participaram de 
jogos de futebol na Ã¡rea externa. Auxiliaram na ornamentaÃ§Ã£o das salas e 
Ã¡reas externas da creche.

     A turma do EI-40 aproveitou a 
oportunidade para, junto com as crianÃ§as, fazer massa de pizza e saborear no 
lanche ao som da Tarantella..

     As turmas do BerÃ§Ã¡rio trabalharam 
apenas as cores do Brasil e Zakumi, o mascote da Copa. Brincaram de chutar a 
bola e gritar gol.

RECURSOS:

Bolas, bambolÃªs, papÃ©is coloridos, tintas, CDs com m
sicas, material de sucata, TNT, emborrachados, tiras de papel, bandeira do 
Brasil,

ATIVIDADES:

- CORES: trabalhar as cores das bandeiras;

     - REGRAS: respeito Ã s regras e 
aceitaÃ§Ã£o da derrota;

     - ESPAÃ‡O: locais onde sÃ£o realizados 
os jogos.

     - QUANTIDADE: n
mero de jogadores, de cores nas bandeiras, etc.

     - SA
DE: alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel para um bom condicionamento fÃ-sico e mental.

     - ReforÃ§ar o espÃ-rito patriÃ³tico.

     - Reconhecer e identificar a bandeira 
brasileira.

     - Identificar os jogadores brasileiros 
atravÃ©s das cores do seu uniforme.
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     - ConfecÃ§Ã£o de bandeiras do Brasil e 
de um outro paÃ-s participante da Copa.

     - Conversar sobre os acontecimentos 
ocorridos durante as partidas.

     - Construir adereÃ§os usados pelos 
torcedores brasileiros.

     - Reconhecer linha fechada e aberta.

CaracterÃ-sticas a serem trabalhadas sobre o outro paÃ-s:

     - LÃ-ngua falada

     - HÃ¡bitos e costumes

     - DanÃ§as

     - VestuÃ¡rio/ comidas tÃ-picas

     - M
sicas

     - HistÃ³rias

AVALIAÃ‡ÃƒO:

ExposiÃ§Ã£o dos trabalhos realizados pelos alunos para os pais.

     ApresentaÃ§Ã£o de danÃ§as 
caracterÃ-sticas de cada paÃ-s com seus trajes e m
sicas.

Projeto criado pela profa.
V
nia Cristina Chaves Pinto
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Visitem o blog da creche e conheÃ§am os demais projetos e atividades realizadas 
pela C.M. Zilka Salaberry
!

PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÃ“GICOS, DIRETORES.... NÃƒO DEIXEM DE ENVIAR OS 
PROJETOS QUE SUA ESCOLA TEM REALIZADO E/OU BLOGS PARA QUE POSSAM SER DIVULGADOS 
EM NOSSO PORTAL: RIOEDUCA NET!

Concorram ao 
TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca 
(cliquem no link ao lado para saber mais):
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1098

     Como publicar os projetos e blog(s) de 
sua escola?

     Enviem informaÃ§Ãµes para o 
representante Rioeduca de sua CRE: cliquem no link para conhcÃª-los:
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

BOA SORTE!
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6Âªcre
(247)

meioambiente
(95)

creches
(89)

blogs
(12)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ realmente maravilhoso  o trabalho realizado por nossas creches aqui no 
Rio.ParabÃ©ns a direÃ§Ã£o e a todos os funcionÃ¡rios da creche Zilka.
Postado por 
simone
 em 03/08/2011 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 02/08/2011

 <TÃTULO>
O sucesso das festas juninas, tradiÃ§Ã£o e alegria nas escolas da 5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

[FOTO]
Creche Municipal VovÃ³ Maria Joana

[FOTO]
EM Francisco Frias da Mesquita

[FOTO]
EM JosÃ© Alpoim
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[FOTO]
EM Luiz de CamÃµes

[FOTO]
EM Mozart Lago

[FOTO]
Blog: http://emmlago.blogspot.com/
EM Oswaldo Teixeira

[FOTO]
EM Tarsila do Amaral

[FOTO]
Blog: http://escolamunicipaltarsiladoamaral.blogspot.com/

GEC Mario Paulo de Brito

[FOTO]
Blog: http://mpaulobrito.blogspot.com/
Professora Luciana Monteiro/5
CRE

[FOTO]
Blog: http://professoralucianamonteiro.blogspot.com/ 
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 02/08/2011

 <TÃTULO>
Projetos de sucesso da E.M. Lucia Miguel Pereira

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

E.M. Lucia Miguel Pereira 2
 CRE- situada em SÃ£o Conrado, possui turmas do 1
 ao 6
 ano, incluindo duas turmas de projeto de correÃ§Ã£o de fluxo AceleraÃ§Ã£o 1A 
e1B.

Vamos conhecer 
o 
blog da E.M.Lucia Miguel Pereira
?

O que mais me chamou a atenÃ§Ã£o foram dois projetos: 
Ultrapassando Fronteiras
 e o 
Desafio Cultural
.

No projeto Ultrapassando Fronteiras os alunos do 4
 ano conheceram um pouco sobre a Europa e os alunos da turma 1.402, junto com a 
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professora Denise, fizeram um trabalho muito interessante: a intenÃ§Ã£o era que 
durante o projeto, os alunos, em grupos, construÃ-ssem um mural falando sobre 
vÃ¡rios aspectos dos paÃ-ses pesquisados.

[FOTO]

E olha sÃ³ o resultado!

JÃ¡ o Desafio Cultural Ã© uma proposta de pesquisa para poder responder Ã s 
perguntas que estavam em ambiente virtual.Os alunos do 4
 ao 6
 ano deveriam preencher um formulÃ¡rio e acessar um link 
colocado no blog para poder participar.

[FOTO]

Se vocÃªs gostaram destes projetos, visitem o blog da E.M. Lucia Miguel Pereira 
cliquem em 
blogmlmp.blogspot.com
e vejam muitos outros projetos sensacionais.!

Divulguem os trabalhos e projetos de sua escola! Envie o endereÃ§o do blog 
ou fotos com descriÃ§Ã£o do evento. Teremos o maior prazer em divulgar!

Procurem o representante sua CRE em
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

Fatima Costa

Representante Rioeduca 2
 CRE

fatimarcosta@rioeduca.net
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns professora Renata e toda equipe da Escola Professora Lucia Miguel. 
VocÃªs construiram um Blog em que todos podem participar.Eu participei do 
desafio e fiquei sabendo um pouco mais sobre os continentes. Muito boa ideia! 
ParabÃ©ns!
Postado por 
Rosana Sales
 em 14/08/2011 22:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/07/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Eduardo Rabelo, transformaÃ§Ã£o em busca da qualidade

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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3. Equipe da DireÃ§Ã£o

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)
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 <COMENTÃRIOS>

Eu tenho o maior orgulho de poder ter estudado nesta escola e de ter participado
de inÃºmeros projeto. Fazendo inclusive o primeiro curta-metragem da escola, 
chamado "A Bomba da Rabelo"! A equipe da escola realmente sempre foi e 
continuarÃ¡ sendo incrÃ-vel!
Postado por 
Victor Terra
 em 04/08/2011 19:52

Do desfile ninguem fala nada ;(
Postado por 
Anonimo
 em 23/08/2011 23:47

Nossa,amei as fotos.todos estÃ£o de barabens!
Postado por 
Rafaela Belmiro
 em 30/08/2011 09:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/07/2011

 <TÃTULO>
Um Blog para divulgar pesquisas cientÃ-ficas no CIEP BarÃ£o de ItararÃ©

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

Assim, Ã© com enorme prazer que faÃ§o a divulgaÃ§Ã£o do Blog
 criado pela professora Aline com a participaÃ§Ã£o dos alunos da Turma 1501:
http://experienciascientificasbarao.blogspot.com

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/08/2011
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 <TÃTULO>

Festa na RoÃ§a (GEC NicarÃ¡gua - 8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, gec, artescÃªnicas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

gec
(66)
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artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/08/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal General Trompowsky - HistÃ³ria e Comunidade

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

Marechal Trompomsky - O Patrono da escola

Natural de Santa Catarina, o Marechal Roberto Trompowsky LeitÃ£o de Almeida 
nasceu na cidade do Desterro, atual FlorianÃ³polis, no dia 8 de fevereiro de 
1853.

Ingressou no ExÃ©rcito em 29 de dezembro de 1869, aos 16 anos, como praÃ§a do 1
 BatalhÃ£o de Artilharia a PÃ©, de onde saiu para cursar a Escola Militar no Rio
de Janeiro. Em 1874, concluiu, com distinÃ§Ã£o, o Curso de FormaÃ§Ã£o de 
Oficiais.

Em 1876, ainda como Primeiro-Tenente, alcanÃ§ou o grau de doutor em CiÃªncias 
FÃ-sicas e MatemÃ¡ticas. Na Escola Militar da Praia Vermelha, atuou como docente
das disciplinas de Geometria AnalÃ-tica e CÃ¡lculo.

Em sua carreira, Trompowsky comandou, interinamente, o ColÃ©gio Militar do Rio 
de Janeiro. TambÃ©m foi comandante da Escola Militar da Praia Vermelha e exerceu
o magistÃ©rio na hoje denominada Escola de Comando e Estado-Maior.

AlÃ©m de professor exemplar, destacou-se em outras missÃµes que lhe foram 
confiadas. No exterior, foi Adido Militar junto Ã s legaÃ§Ãµes brasileiras na 
GrÃ£-Bretanha, SuÃ-Ã§a e ItÃ¡lia (1905-1907), e tambÃ©m atuou como assessor de 
Rui Barbosa na ConferÃªncia Internacional da Paz, em Haia, na Holanda (1906).

Depois da promoÃ§Ã£o a General e de exercer dois comandos operacionais no Rio 
Grande do Sul, foi enviado Ã  Europa para estudar os progressos do ensino 
naquele continente e aplicÃ¡-los nos estabelecimentos de ensino militar 
brasileiros. Ao retornar, assumiu a funÃ§Ã£o de Inspetor do Ensino Militar da 
Rep
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blica, implementando significativas mudanÃ§as nas Escolas Militares.

Trompowsky deixou estudos abrangentes sobre HistÃ³ria Militar e OrganizaÃ§Ã£o do
ExÃ©rcito, livros sobre MatemÃ¡tica e in
meros textos e artigos: 
A import
ncia do Moral na Guerra
; 
O Civismo
; 
A Necessidade do ExÃ©rcito instruÃ-do e bem comandado
, entre outros.

Em 1919, aos 66 anos, foi reformado como Marechal. Sete anos mais tarde, o 
mestre faleceu, aos 73 anos. Destes, quase cinco dÃ©cadas foram dedicadas ao 
ExÃ©rcito e, principalmente, ao MagistÃ©rio Militar, razÃ£o pela qual ele foi 
escolhido para ser o Patrono do MagistÃ©rio do ExÃ©rcito. Assim, todo dia 8 de 
fevereiro, data de nascimento do Marechal Trompowsky, o ExÃ©rcito Brasileiro 
celebra o Dia do MagistÃ©rio Militar.

Hoje, os resultados do impacto positivo deixado por Trompowsky sÃ£o in
meros: seu nome Ã© encontrado em ruas e avenidas pelo Brasil; a Biblioteca do 
ExÃ©rcito edita uma colet
nea de livros didÃ¡ticos chamada ColeÃ§Ã£o Marechal Trompowsky, que Ã© adotada 
pelos ColÃ©gios Militares; existe uma AssociaÃ§Ã£o de professores denominada 
Instituto de Docentes do MagistÃ©rio Militar (IDMM), responsÃ¡vel pela entrega 
da Medalha Marechal Trompowsky a educadores, profissionais e personalidades que 
se destacam no mister da EducaÃ§Ã£o; e tambÃ©m a Escola Municipal Marechel 
Trompowsky.

Os exemplos do educador e do empreendedor Marechal Trompowsky ficaram 
registrados nas reformas que ele executou no ensino do ExÃ©rcito e na proposta 
de uma nova legislaÃ§Ã£o para as escolas militares. Esse mesmo empenho pelo 
aperfeiÃ§oamento da EducaÃ§Ã£o acompanhou a din
mica dos tempos pÃ³s-modernos e moveu os discÃ-pulos de Trompowsky a manterem o 
Sistema de Ensino do ExÃ©rcito em sintonia com os novos conceitos educacionais 
necessÃ¡rios Ã  construÃ§Ã£o do conhecimento.

HistÃ³ria e Comunidade

A Escola Municipal Marechal Trompowsky foi inaugurada dia 25/10/1965, pelo 
entÃ£o Governador do Estado da Guanabara, Sr. Carlos Frederico Werneck de 
Lacerda.

A escola estÃ¡ localizada em SÃ£o CristÃ³vÃ£o, a vinte minutos do Parque P
blico da Quinta da Boa Vista e, fica muito prÃ³ximo ao morro da Mangueira.

A histÃ³ria nos conta que em 1909, o Morro da CandelÃ¡ria fornecia alimentos 
para os moradores do entorno. O terreno (da Irmandade de Nossa Senhora da 
CandelÃ¡ria) abrigava duas chÃ¡caras. Nesta Ã©poca, o velho Morro dos 
TelÃ©grafos jÃ¡ era habitado por vÃ¡rias famÃ-lias de trabalhadores que 
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construÃ-am suas casas entre as mangueiras naturais. Com a fundaÃ§Ã£o da 
fÃ¡brica Cer
mica Brasileira, a comunidade cresceu. Chegaram os primeiros mineiros, que 
trouxeram suas famÃ-lias e foram ocupando o terreno da Irmandade, dando origem 
Ã  comunidade da CandelÃ¡ria.

Atualmente a maioria dos moradores Ã© carioca, o segundo maior grupo Ã© de 
mineiros e os demais sÃ£o capixabas, nordestinos e paulisas. Cerca de 60% das 
famÃ-lias tÃªm renda variando de meio a dois salÃ¡rios mÃ-nimos.
Os moradores costumam participar do Carnaval e do desfile da Escola de Samba 
EstaÃ§Ã£o Primeira da Mangueira, alÃ©m da Folia de Reis que re
ne um grupo de moradores que no dia festivo visita casas da comunidade e, assim,
vem preservando o nosso folclore.

EspaÃ§o Virtual

A Escola criou um espaÃ§o digital para compartilhar com professores, alunos e 
responsÃ¡veis o cotidiano e os projetos da unidade.

Para seguir, ler e apreciar o blog escolar, clique na imagem abaixo:

[FOTO]

Fonte:

http://oquerolanamarechal.blogspot.com/

http://www.trompowsky.org.br/trompowsky.html

Página 636



RIOEDUCA 1

blogsdeescolas
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(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/08/2011

 <TÃTULO>
ESTAMPARTE - GEC VON MARTIUS 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, gec, blogsderioeducadores, artesmusicais, visitas.

Moro num paÃ-s tropical, abenÃ§oado por Deus e bonito por natureza...

A disciplina eletiva ESTAMPARTE propÃµe valorizar o Brasil com todas as suas 
belezas naturais, as maravilhas do Rio de Janeiro como o Theatro Municipal
 e a Arte do nosso povo que Ã© criativo e muito alegre.

AtravÃ©s do incentivo Ã  pesquisa e do estudo teÃ³rico aliado Ã  prÃ¡tica das 
diversas manifestaÃ§Ãµes artÃ-sticas da regiÃ£o sudeste, tais como o teatro, 
danÃ§a, pintura. ESTAMPARTE pretende contribuir na formaÃ§Ã£o do jovem artista 
criativo, empreendedor e consciente, de modo a despertar o sentimento patriota, 
bem como, valorizar a cultura brasileira.

Nossa aventura comeÃ§a assim:

 [VÃDEO]

Depois de seis meses de muita pesquisa, elaboraÃ§Ãµes e construÃ§Ãµes, 
ESTAMPARTE apresentou-se com alegria e entusiasmo, mostrando a todos o nosso 
projeto.

Com vocÃªs 
 QUE PAÃS Ã‰ ESSE?

 A REGIÃƒO SUDESTE.
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 [VÃDEO]

Esta postagem nos foi enviada pela 
professora Glaucimar
, que Ã© nossa professora de artes do GEC Von Martius. Ela e a 
professora M
 Aparecida
, de inglÃªs, foram as responsÃ¡veis por este belo projeto da disciplina 
eletiva, que teve sua Culmin
ncia em julho deste ano.

[FOTO]

No
visita guiada
que fizeram ao Theatro Municipal e ao Museu de Belas Artes, contaram com a 
presenÃ§a da 
professora Juliana
, polivalente de humanas e dos alunos que compÃµem a turma da
eletiva de artes ESTAMPARTE.

Esta postagem tambÃ©m pode ser vista no blog que a professora Glaucimar estÃ¡ 
iniciando. Veja no link 
http://glarte.blogspot.com/

Nas prÃ³ximas postagens da 9
 CRE
veremos a Culmin
ncia das Eletivas
do GEC Von Martius com todas as disciplinas eletivas do primeiro bimestre.
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9Âªcre
(227)

gec
(66)

blogsderioeducadores
(64)

visitas
(62)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Professora MÃ¡rcia , fiquei encantada por essa postagem. VocÃª ,a Von Martius e 
toda a equipe de sua CRE merecem parabÃ©ns.
Postado por 
Margla Silva
 em 06/08/2011 20:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/08/2011

 <TÃTULO>
Conhecendo o Mundo Animal_Blog da CM AmÃ¡lia Fernandez Conde_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

creches
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/08/2011

 <TÃTULO>
Concurso de RedaÃ§Ãµes do PEJA da E.M. Rubens Berardo

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, peja, concursos.

O PEJA 
 Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - da Escola Municipal Rubens Berardo
da 3
 CRE, por sugestÃ£o do professor Osmar, realizou um concurso de redaÃ§Ãµes. O 
objetivo foi estimular a escrita dos alunos. A adesÃ£o dos professores foi 
geral.

As turmas concorreram por grupamento, respeitando seus nÃ-veis de escrita (151 e
152, 161 e 162, 171 e 172, 173 e 174, 191 e 192 ). Assim houve 5 redaÃ§Ãµes 
vencedoras e todos os nÃ-veis de escrita foram representados. Vejamos alguns 
textos e os vencedores:

[FOTO]

O foco Na mensagem e na escrita desses alunos perpassa um pouco da vida que 
tiveram atÃ© a chegada na EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos.

[FOTO]

[FOTO]

A alegria de se ver premiados tambÃ©m Ã© um estÃ-mulo tÃ£o grande quanto a 
prÃ³pria motivaÃ§Ã£o de homenagear a import
ncia da maternidade.

[FOTO]
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O PEJA tem esse carÃ¡ter de resgate da autoestima, da fÃ© na prÃ³pria capacidade
de aprender. O concurso soube ampliar essa caracterÃ-stica.

[FOTO]

[FOTO]

Cabe a nÃ³s respeitar o momento desses alunos e levÃ¡-los a alcanÃ§ar o melhor 
de si durante sua trajetÃ³ria escolar.

[FOTO]

RealÃ§amos tambÃ©m o carinho extremo dos professores para com estes alunos. 
Neste concurso, todos venceram com ajuda de todos.

[FOTO]

[FOTO]

Publicamos aqui as redaÃ§Ãµes vencedoras da primeira fase do concurso, realizada
em maio cujo tema foi MÃƒE. Em junho foi a vez do tema AMOR, devido ao dia dos 
namorados.

[FOTO]

ParabÃ©ns ao PEJA, alunos e professores, pela iniciativa e empenho!
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3Âªcre
(223)

peja
(21)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/08/2011

 <TÃTULO>
Torcendo na Festa dos Times - Creche Tio SebastiÃ£o Xavier

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

eventos
(210)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
EducaÃ§Ã£o Ã  distÃ¢ncia: possibilidades e limites (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, blogsdeescolas.
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[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/08/2011

 <TÃTULO>
Tasso da Silveira: adolescentes saudÃ¡veis

<TAGS>
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Tags: 
8Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 07/08/2011
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 <TÃTULO>

Por que ler Ã© tÃ£o Importante? Projeto Inovador no PEJA do CIEP AntÃ´nio 
Candeia Filho 6Âª.CRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, peja, blogsdeescola.

EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos PEJA - CIEP AntÃ´nio Candeia Filho

[FOTO]

Os professores do 
PEJA II
, do 
CIEP AntÃ´nio Candeia
, perceberam em suas turmas alunos com graves deficiÃªncias em leitura. A 
maior preocupaÃ§Ã£o desses professores era fazer com que eles acompanhassem 
todas as disciplinas, o que parecia impossÃ-vel num primeiro momento. Foi quando
a professora Marcia Cristina N. Reis (LÃ-ngua Portuguesa) se propos a oferecer 
oficinas de alfabetizaÃ§Ã£o e letramento para estes alunos. Mas como fazer isso 
sem prejuÃ-zo para os alunos que nÃ£o se encontram nessa situaÃ§Ã£o? Depois de 
pensarem e conversarem, resolveram criar algo inovador: aqueles que nÃ£o tÃªm 
deficiÃªncias em relaÃ§Ã£o Ã  leitura, mas precisam de reforÃ§o em matemÃ¡tica, 
ficariam estudando com a professora da disciplina, e os demais, fariam oficinas 
de atividades diversificadas com os professores de geografia e ciÃªncias, sempre
dentro dos projetos pedagÃ³gicos desenvolvidos pela escola.

[FOTO]

As oficinas tÃªm a duraÃ§Ã£o de uma hora diÃ¡ria e acontecem ao final da aula. 
Foram duas semanas de avaliaÃ§Ã£o de portuguÃªs e matemÃ¡tica para triagem de 
alunos com dificuldades. As oficinas comeÃ§aram e - segundo a professora Marcia,
que me enviou por e-mail o projeto - estÃ£o dando muito certo! Os professores de
ciÃªncias, histÃ³ria e geografia trabalham em conjunto e batizaram suas oficinas
de 
Histo Ã© Geo-CiÃªncias
! Todos os professores do PEJA estÃ£o muito envolvidos, criando atividades e 
vibrando com os resultados - ainda segundo profa. Marcia, em seu blog (ver 
notas).

PEJA 2011
 [VÃDEO]

Para sanar dificuldades em leitura, escrita e cÃ¡lculos, os professores do PEJA 
resolveram criar oficinas com os alunos. Iniciamos na 
ltima segunda-feira. Confira as primeiras imagens!
 (blog 
Educando Jovens Adultos
)
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Na sequÃªncia, o projeto na Ã-ntegra, esquematizado e enviado por e-mail pela 
professora MÃ¡rcia Cristina (tambÃ©m no blog 
Educando Jovens Adultos
).

CIEP ANTÃ”NIO CANDEIA FILHO

PROGRAMA DE EDUCAÃ‡ÃƒO DE JOVENS E ADULTOS

PROJETO INTERDISCIPLINAR FORMANDO CIDADÃƒOS

[FOTO]

PROFESSORES:

MÃ¡rcia Cristina Neves Reis (LÃ-ngua Portuguesa)

     Nadir de Castro (Geografia e HistÃ³ria)

     Walter Valentim (CiÃªncias)

     SÃ-lvia Rosa (MatemÃ¡tica)

     Professora Orientadora de PEJA: Anita 
Generosa

ApresentaÃ§Ã£o:

NÃ³s, professores de PEJA II diurno do CIEP AntÃ´nio Candeia Filho estamos 
desenvolvendo um projeto inovador. Estamos utilizando a 
ltima hora de aula de cada dia, para desenvolver oficinas variadas, cada uma com
seu objetivo definido, num verdadeiro clima de interdisciplinaridade. O trabalho
estÃ¡ fluindo de forma harmoniosa e jÃ¡ apresenta resultados visÃ-veis e 
indiscutÃ-veis.

     Nossa clientela Ã© formada, em sua 
grande maioria, de jovens adolescentes. Por isso procuramos inserir projetos e 
atividades que despertem o interesse desses alunos. Acabamos de trabalhar 
atividades relacionadas Ã  preservaÃ§Ã£o ambiental e agora entramos no tema 
Cultura e Cidadania
. Aproveitamos esses temas e os inserimos nas oficinas.

Justificativa:
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Percebemos que uma grande parte dos nossos alunos apresentava muitas 
dificuldades em leitura e escrita. Isso nos causou muita preocupaÃ§Ã£o, pois 
essa deficiÃªncia afetava a todas as disciplinas, direta ou indiretamente.

     Estamos conscientes da nossa 
responsabilidade na formaÃ§Ã£o desses jovens e adultos que precisam ser 
inseridos no mercado de trabalho e que Ã© importante que estejam preparados para
a competitividade que o mundo atual os submeterÃ¡. Criamos entÃ£o um projeto 
interdisciplinar onde todos os alunos fossem atendidos, de uma forma ou de 
outra, de acordo com as necessidades de cada um.

     Temos a preocupaÃ§Ã£o de trabalhar temas
de relev
ncia para a formaÃ§Ã£o plena dos alunos e preparÃ¡-los para o exercÃ-cio da 
cidadania em todos os seus aspectos.

Objetivos:

 Sanar as dificuldades em leitura, escrita e cÃ¡lculos;

 Preparar os alunos para que sejam inseridos no mercado de trabalho futuramente;

 Resgatar o interesse pela escola;

 Diminuir a evasÃ£o e a baixa freq
Ãªncia.

[FOTO]

Desenvolvimento:

Ao percebermos as dificuldades em leitura e escrita, resolvemos oferecer aos 
alunos em situaÃ§Ã£o mais crÃ-tica, aulas de reforÃ§o em LÃ-ngua Portuguesa. 
Essas aulas, que resolvemos chamar de 
Oficina de Letramento
, acontecem sempre no 
ltimo horÃ¡rio de aula, diariamente. Como nÃ£o podemos dispensar os demais 
alunos, pensamos no que seria feito com eles. Decidimos criar entÃ£o, a 
Oficina de CÃ¡lculos
, ministrada pela professora de MatemÃ¡tica. Os demais alunos ficaram sob os 
cuidados pedagÃ³gicos dos professores de Geografia, HistÃ³ria e CiÃªncias.

     No primeiro momento, fizemos uma 
avaliaÃ§Ã£o diagnÃ³stica, uma triagem para saber exatamente quem iria para onde.
Essa avaliaÃ§Ã£o durou duas semanas. Cada aluno foi submetido a testes de 
matemÃ¡tica, leitura e escrita.
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     Feita a triagem, partimos para as 
oficinas. Alguns alunos inicialmente ofereceram um pouco de resistÃªncia, mas 
logo se adaptaram e jÃ¡ estÃ£o gostando muito.

     As oficinas de letramento, ministradas 
pela professora de PortuguÃªs, oferecem atividades variadas para o 
desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos.

     A professora de MatemÃ¡tica criou 
vÃ¡rias baterias de exercÃ-cios e os alunos, como em um jogo, vÃ£o mudando de 
fases
 atÃ© que o desafio acabe e sejam liberados para as oficinas de Geografia, 
HistÃ³ria e CiÃªncias.

     Os professores de Geografia, HistÃ³ria e
CiÃªncias trabalham juntos. A oficina, batizada de 
Histo Ã© Geo-CiÃªncias
, procura trazer temas relevantes para serem debatidos entre os alunos alÃ©m de 
in
meras outras atividades, que inclusive auxiliam o trabalho de aprimoramento da 
leitura e da escrita.

     Todas as atividades atendem a uma ordem 
de prioridades. Ficou estabelecido que em primeiro lugar estÃ¡ a oficina de 
letramento, seguida pela de cÃ¡lculos e por 
ltimo, histÃ³ria, geografia e ciÃªncias.

Equipe

[FOTO]

Acima parte da equipe que trabalha com o PEJA no CIEP: EufrÃ¡sia, diretora 
adjunta, Walter, professor de ciÃªncias, Nadir, professora de geografia e 
histÃ³ria, SÃ-lvia, professora de matemÃ¡tica, MÃ¡rcia, professora de lÃ-ngua 
portuguesa e AluÃ-sio, inspetor de alunos.

Por que Ler Ã© tÃ£o Importante?
 [VÃDEO]

REFERÃŠNCIAS:

(1) Material enviado pela profa. Marcia Cristina Reis. As fotos, os vÃ-deos e as
demais informaÃ§Ãµes foram obtidos nos blogs:

Educando Jovens Adultos
 do 
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CIEP Candeia Filho
:
http://pejantoniocandeia.blogspot.co
m/
e 
MÃ¡rcia by MÃ¡rcia:

http://marciabymarcia.blogspot.com/

[FOTO]

Votem: TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca (
cliquem aqui
) - atÃ© dia 14/08/2011!

Como publicar os projetos e blog(s) de sua escola?

Enviem informaÃ§Ãµes para o representante Rioeduca de sua CRE: cliquem no link 
para conhcÃª-los:
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

6Âªcre
(247)
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peja
(21)

blogsdeescola
(7)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/08/2011

 <TÃTULO>
Eventos marcantes de escolas da 6ÂªCRE nos meses de junho e julho

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, eventos, jogos, visitas.

A 1
 Mostra do 
Programa Mais EducaÃ§Ã£o
,
realizada no 
CIEP Antonio Candeia Filho
, dia 01/07/2011. 
As escolas apresentaram as atividades desenvolvidas no programa.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Abertura dos 
Jogos Estudantis
 no dia 01/07/2011 na Lona Cultural de Anchieta.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

A 
Festa Julina da 6
CRE
 foi realizada no Clube dos Subtenetes e Sargetos do Exercito, na Vila Militar, 
dia 16/07/2011, e contou com a presenÃ§a de representantes (professores, 
gerentes de educaÃ§Ã£o, alunos, funcionÃ¡rios, responsÃ¡veis de alunos etc.) de 
todas as escolas da regiÃ£o de abrangÃªncia de nossa CRE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A 
E.M. Hildegardo de Noronha
 foi reinaugurada no dia 30/06/11, com a presenÃ§a do Prefeito e da SecretÃ¡ria 
de EducaÃ§Ã£o do Rio.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

NOTA: 

Fotos e informaÃ§Ãµes enviadas por Rejane Costa (Coordenadora da 6a. CRE) e 
equipe.
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6Âªcre
(247)

eventos
(210)

visitas
(62)

jogos
(22)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/08/2011

 <TÃTULO>
ÃŠnfase para os aspectos pedagÃ³gicos da informÃ¡tica educativa na 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ALÃ” RODRIGO, PARABÃ‰NS PELO SEU DESEMPENHO! Fiquei feliz em escutar seu nome na
reuniÃ£o do Rioeduca, 6Âª feira, qdo exaltado seu trabalho a frente da 
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InformÃ¡tica da 10Âª CRE. Gostaria, se possÃ-vel, uma parceria para 
desenvolvermos um projeto que estou acabando de montar. Se me der este prazer 
poderemos fazer um Oficina, pois Ã© isso que estÃ¡ me interessando no momento. 
Aguardo seu retorno.
Grande abraÃ§o!
Regina
Postado por 
Regina Bizarro
 em 08/08/2011 09:04

EXCELENTE iniciativa! Tomara que seja copiada em todas as CREs! ParabÃ©ns ao 
Rodrigo e Ã  Gracinha!!!
Postado por 
Rafael Parente
 em 08/08/2011 14:45

Rodrigo vocÃª merece... ParabÃ©ns pelo sucesso.
Postado por 
ParabÃ©ns !
 em 08/08/2011 15:04

FaÃ§o das palavras da querida Regina minhas palavras. Como uma grande 
simpatizante das mÃ-dias vejo na sua iniciativa, juntamente com a 10Âª CRE, uma 
evoluÃ§Ã£o para todos aqueles que enfrentam dificuldades em se adaptar as novas 
tecnologias. E que as palavras do Rafael tambÃ©m possam ecoar... ParabÃ©ns!!!
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 08/08/2011 19:28

As iniciativas realmente estÃ£o de parabÃ©ns, o novo site da Intranet da 10a CRE
estÃ¡ Ã³timo, super atualizado e com todos os documentos disponÃ-veis o que 
facilita muito nosso trabalho.
A Planilha realizada em conjunto com a ASSESSORia tambÃ©m merece aplausos, pois 
evitou filas e dinamizou a troca de informaÃ§Ãµes. 
Sou adepta das redes sociais e defendo o uso da internet  e email sempre que 
possÃ-vel, pois otimizam e agilizam nosso trabalho.
Postado por 
Lucelia
 em 08/08/2011 21:48

ParabÃ©ns  Gracinha, Rodrigo e equipe ao grande  desempenho em prol  da 
renovaÃ§Ã£o da informatica a favor de todos educadores facilitando o acesso   as
novas tecnologias.
Postado por 
Augusto
 em 08/08/2011 22:53

ParabÃ©ns a Gracinha, ao Rodrigo e a toda equipe. O trabalho que estÃ£o 
realizando estÃ£o nos motivando. Continuem inovando, realizando e transformando.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 12/10/2011 10:25
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/08/2011

 <TÃTULO>
Blog sobre NeurociÃªncia da Professora Rosilene

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

7Âªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)
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 <COMENTÃRIOS>

Fui diretora adjunta de uma creche em Rio das Pedras, e tive a oportunidade de 
ver o trabalho da professora Rosilene de perto. Excelente trabalho! Ã‰ de 
profissionais assim, com tanto talento e dedicaÃ§Ã£o, que a nossa EducaÃ§Ã£o 
merece. ParabÃ©ns professora! E vai aqui meu recado: NÃ£o desista, nossas 
ciranÃ§as agradecem.
Postado por 
ConceiÃ§Ã£o
 em 08/08/2011 23:01

Oi Rose!!! Adorei o seu blog e suas danÃ§as!!! ParabÃ©ns pelo seu trabalho,sua 
dedicaÃ§Ã£o e seu carinho!!! Sei como Ã© difÃ-cil trabalhar,de forma 
diferenciada,em escolas pÃºblicas...mas,vc conseguiu!!! TorÃ§o para que seu 
trabalho nÃ£o pare por aqui!!! Bjs com carinho!!!
Postado por 
Claudia
 em 16/08/2011 21:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
Projetos do CIEP Zumbi dos Palmares 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

Segundo a lenda humana local, nessas terras onde hoje estÃ¡ construÃ-do o 
CIEP Zumbi dos Palmares
, existiu uma fazenda onde o regime escravocrata se fazia presente. Pode ser 
fantasia, pode ser lenda, mas a heranÃ§a e o espÃ-rito de luta vindo das veias 
desse solo nos deram a forÃ§a e a garra para fazermos de cada dia um novo dia de
perspectiva, fÃ© e resgate de toda nossa heranÃ§a cultural que foi a base de 
formaÃ§Ã£o dessa rica e m
ltipla sociedade.

[FOTO]

O 
CIEP Zumbi dos Palmares
, situado na Fazenda Botafogo, em Acari, Ã© uma das 
Escolas do AmanhÃ£
 e desenvolve excelentes projetos de cidadania e resgate da histÃ³ria. Eu 
trabalhei por lÃ¡ numa Oficina de AnimaÃ§Ã£o (2009-2010) do N
cleo de Arte Grande Otelo (cuja sede era entÃ£o no CIEP Zumbi) e pude ver de 
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perto a seriedade do trabalho realizado pela equipe da profa. Sheila.

[FOTO]

O CIEP estÃ¡ iniciando um blog (
cliquem aqui
): vale a pena visitÃ¡-lo e assistir aos vÃ-deos. 

Eu reproduzo aqui o texto do projeto 
Africanidades
 (subprojeto inserido no Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico da escola, 
Janelas da Vida: Leitura e Escrita
).

[FOTO]

PROJETO AFRICANIDADES

Uma das maneiras de resgatar a auto-estima de nossos alunos Ã© trabalhar 
projetos que faÃ§am com que sintam orgulho de suas raÃ-zes afro-descendentes. 
Zumbi dos Palmares, sÃ-mbolo de luta pela igualdade entre os homens! Aqui estÃ¡ 
um pouco do muito que temos feito!

Justificativa:

Segundo a lenda humana local, nessas terras onde hoje estÃ¡ construÃ-do o CIEP 
Zumbi dos Palmares, existiu uma fazenda onde o regime escravocrata se fazia 
presente. Pode ser fantasia, pode ser lenda, mas a heranÃ§a e o espÃ-rito de 
luta vindo das veias desse solo nos deram a forÃ§a e a garra para fazermos de 
cada dia um novo dia de perspectiva, fÃ© e resgate de toda nossa heranÃ§a 
cultural que foi a base de formaÃ§Ã£o dessa rica e m
ltipla sociedade.

     Transformar essa dura e difÃ-cil 
realidade Ã© o nosso objetivo. Fazer de cada um, um cidadÃ£o consciente e agente
transformador, Ã© nossa meta, levÃ¡-los a acreditar que cidadania existe e que 
podem se apropriar desse direito, Ã© o nosso dever. Nossa bandeira Ã©: 
Educar para Libertar!
.

O sangue derramado em terras brasileiras nÃ£o pode ser transformado em lÃ¡grimas
e abatimento, mas seiva que alimenta a luta com sabor de vitÃ³ria.

Adiante, naÃ§Ã£o brasileira!Que essa sua miscigenada cultura seja sempre um sol 
nascente para o respeito, a igualdade e a abertura de novos horizontes.

Objetivos:

*Conscientizar o aluno de sua import
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ncia enquanto cidadÃ£o consciente de seus direitos e deveres e agente 
transformador dentro da sociedade e da comunidade onde estÃ¡ inserido.

*Incutir valores relacionados a respeito e apreciaÃ§Ã£o Ã s diversidades 
(social, Ã©tnico, religioso, etc.)

     *Resgatar e preservar a cultura do povo 
brasileiro e suas raÃ-zes.

     *Promover aÃ§Ãµes que visem a inclusÃ£o 
de todos os alunos respeitando as suas individualidades.

[FOTO]

(Rugendas)

Recursos:

Livros, CDs, DVDs, jornais, revistas.

Desenvolvimento:

O Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico de nossa U E chama-se
 Janelas da Vida 
 Leitura e Escrita 
. Neste estÃ¡ inserido o subprojeto 
Africanidades
, o qual Ã© trabalhado durante todo o ano letivo por todos os grupamentos da U E

 EducaÃ§Ã£o Infantil ao 5
 ano, Projetos e Classe Especial, com o envolvimento de todos os profissionais e
comunidade escolar.

     Os trabalhos dos alunos sÃ£o expostos 
nos corredores, em local de acesso a toda a comunidade escolar, sendo renovados 
periodicamente.

     As atividades relacionadas ao tema sÃ£o 
realizadas de acordo com o seu grupamento, de forma interdisciplinar.

     AlÃ©m do trabalho de leitura e escrita 
sob o aspecto da alfabetizaÃ§Ã£o atravÃ©s dos cÃ³digos grÃ¡ficos, hÃ¡ a 
preocupaÃ§Ã£o em promover para o nosso aluno, aproveitando sua bagagem cultural,
a leitura do mundo com uma visÃ£o perspectiva que abre possibilidades de um 
futuro de cidadania plena.
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     A culmin
ncia destas atividades se dÃ¡ anualmente no mÃªs de novembro, por ocasiÃ£o da 
comemoraÃ§Ã£o do Dia da ConsciÃªncia Negra, atravÃ©s do Culto EcumÃªnico, 
exposiÃ§Ãµes de trabalhos e apresentaÃ§Ãµes de danÃ§as, teatro, m
sica, etc.

ReferÃªncias:

(1) O painel na parede do CIEP Zumbi dos Palmares (primeira foto) foi pintado 
pela profa. MÃ¡rcia Cristina Neves Reis, que trabalhou no CIEP entre 1999 e 
2003, retornando agora, em 2011.

(2) 
A foto 
mosaico
 foi enviada pela profa. do CIEP Elizabeth Valente.

(3) 
As demais imagens (Rugendas etc.): pesquisa Google.

[FOTO]

Votem: TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca (
cliquem aqui
) - atÃ© dia 14/08/2011!

Como publicar os projetos e blog(s) de sua escola?

Enviem informaÃ§Ãµes para o representante Rioeduca de sua CRE: cliquem no link 
para conhcÃª-los:
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/08/2011

 <TÃTULO>
A importÃ¢ncia da Leitura na E.M. Maria de Jesus Oliveira

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011
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 <TÃTULO>

Ver, ouvir, falar e fazer: imaginÃ¡rio e desenvolvimento na CM Acalanto_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A Creche Municipal Acalanto quer recebÃª-lo em seu blog, portanto clique no link
abaixo
http://cmacalanto.blogspot.com/
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5Âªcre
(268)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

ADOREI VER AS FOTOS DO MEU FILHO,AGORA TEM COMO  ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO MEU
 FILHO''KAUÃƒ DE ARRUDA FARIA''PELO INTERNET,Ã‰ BOM SABER QUE O MEU FILHO ESTÃ 

 SENDO BEM CUIDADO,MUITO OBRIGADO A TODOS DA ACALANTO,,ADOREI ,MEU FILHO ESTÃ 
LINDO NAS FOTOSS BEIJOS,,,ELE ADOROU SE VER NAS FOTOS FICOU TODO BOBO,,,''ELE 
FALOU ,OLHA PAPAI,MAMÃƒE ,A MINHA ESCOLA,,''MUITO OBRIGADO POR FAZER MEU FILHO 
FELIZ;;;;PROFESSORAS,DIRETORAS,MERENDERAS,,A TODOS DA ACALANTO,,
Postado por 
LEONARDO DE BRITO FARIA
 em 28/09/2011 22:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
 Ãrvore de HistÃ³rias na E.M. JosÃ© Alpoim

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
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(402)

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/08/2011

 <TÃTULO>
Futsal da E.M. Joaquim Ribeiro vence  29Âº Intercolegial O Globo

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, futsal, jogos, competiÃ§Ãµes.

Recebemos com alegria o relato da Prof
 Daniela R. GuimarÃ£es sobre a conquista do campeonato de futsal Intercolegial O
Globo pela equipe masculina da E.M. Joaquim Ribeiro 
 3
 CRE.

[FOTO]

O desempenho da equipe virou atÃ© notÃ-cia de jornal. A performance acima da 
mÃ©dia surpreendeu os organizadores do torneio acostumados Ã s vitÃ³rias das 
escolas particulares que investem maciÃ§amente em seus atletas.

[FOTO]

Observem que a notÃ-cia ressalta o desempenho do aluno Michael Gomes e a 
surpreendente presenÃ§a de uma escola p
blica na finalÃ-ssima do futsal.

A segunda reportagem mostra a comemoraÃ§Ã£o da equipe campeÃ£, lembra o bronze 
alcanÃ§ado pelo equipe feminina de futsal da E.M. Joaquim Ribeiro e registra 
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alegria da tÃ©cnica da equipe.

[FOTO]

Realmente eles merecem todos os louros da vitÃ³ria pela superaÃ§Ã£o de 
obstÃ¡culos e pela conquista inÃ©dita. Com certeza outros tÃ-tulos virÃ£o, pois 
este grupo Ã© realmente campeÃ£o.

Vamos acompanhar algumas imagens dessa conquista?
 [VÃDEO]

3Âªcre
(223)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

jogos
(22)

competiÃ§Ãµes
(16)

futsal
(1)
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 <COMENTÃRIOS>

Essa rede tÃ¡ com tudo mesmo!!!
Postado por 
Rafael Parente
 em 08/08/2011 14:46

ParabÃ©ns equipe!!!
Postado por 
Daniele Peres
 em 08/08/2011 15:19

Adorei a reportagem sobre meus meninos de ouro!Ficou demais!!!AbÃ§!
Postado por 
Professora Daniela GuimarÃ£es
 em 08/08/2011 20:17

Adorei a reportagem sobre meus meninos de ouro!Ficou demais!!!AbÃ§!
Postado por 
Professora Daniela GuimarÃ£es
 em 08/08/2011 20:17

Eu tenho muito orgulho desses meninos e meninas e um enorme prazer em ter 
compartilhado desses momentos de alegrias e vitÃ³rias.
Meus parabÃ©ns Ã  professora Daniela, que tem conhecimento do meu total apoio ao
seu trabalho.
Ã‰ um prazer ser funcionÃ¡ria desta escola e poder partilhar dessas conquistas 
junto Ã  professora e aos alunos.
Postado por 
Andreza Bandeira
 em 08/08/2011 20:44

Parabens Dani!
Postado por 
Isabella
 em 13/09/2011 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/08/2011

 <TÃTULO>
Escola JosÃ© de Mello, completando meio sÃ©culo de HistÃ³ria

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns as minhas colegas da Jose de Melllo,lindo trabalho de competÃªncia  
feito nesta escola tradicional de Santa Cruz.
Postado por 
Marcia GonÃ§alves
 em 08/08/2011 20:57
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/08/2011

 <TÃTULO>
TrofÃ©u Rioeduca 2011 - Noite de Gala da EducaÃ§Ã£o Carioca

<TAGS>
Tags: 
trofÃ©urioeduca, rioeduca.

Mais informaÃ§Ãµes sobre o TrofÃ©u Rioeduca (enviadas hoje por circular a todas 
as escolas, professores e CREs)

1) A cerimÃ´nia de entrega do TROFÃ‰U RIOEDUCA 2011 acontecerÃ¡ no dia 22/08, 
Ã s 19 horas, no Teatro Carlos Gomes. Esperamos que todos tenham nos ajudado a 
divulgar a seleÃ§Ã£o dos melhores projetos e melhores blogs.

2) Todas as escolas com projetos e/ou blogs selecionados como finalistas serÃ£o 
informadas no dia 15/08 por e-mail. No mesmo dia, deverÃ£o informar o nome do(a)
representante que subirÃ¡ ao palco caso o projeto ou blog da escola seja 
premiado.

3) Certificados serÃ£o enviados para todos(as) os(as) finalistas atÃ© o dia 
31/08.

4) Cada escola com projetos e/ou blogs selecionados como finalistas receberÃ¡ 10
convites para participar da cerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o. Os convites deverÃ£o ser 
distribuÃ-dos para educadores(as) e alunos(as) que participaram na construÃ§Ã£o 
do projeto ou blog.

5) Uma lista com o nome dos 10 convidados da escola deverÃ¡ ser enviada para 
contato@rioeduca.net atÃ© 18/08.

Importante:
 todos tÃªm atÃ© o dia 14 de agosto para votar. As votaÃ§Ãµes serÃ£o encerradas 
ao meio-dia, pois na segunda-feira jÃ¡ temos que enviar Ã s CREs e escolas os 
nomes dos finalistas.

Na prÃ³xima semana, o Rioeduca nÃ£o colocarÃ¡ nenhuma postagem nova sobre 
projetos ou blogs, a fim de nÃ£o confundir a votaÃ§Ã£o.

A competiÃ§Ã£o estÃ¡ acirradÃ-ssima e o mÃ¡ximo que podemos desejar Ã©

BOA SORTE A TODOS!!!

Página 671



RIOEDUCA 1

Que nos encontremos, dia 22, em noite de gala no Teatro Carlos Gomes!!!

[FOTO]

rioeduca
(69)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

Vai ser o OSCAR da EducaÃ§Ã£o na Cidade do Rio de Janeiro! Todos pelo 
Rioeduca!!!!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 05/08/2011 22:13

DifÃ-cil Ã© controlar  a ansiedade!
aiaiaiai, tÃ¡ chegando a hora!
Postado por 
Dilma Guimar
 em 11/08/2011 14:05
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Ansiedade imensa! NÃ£o vejo a hora de saber o resultado!!!
Postado por 
Arthur Britto
 em 12/08/2011 20:05

Haja coraÃ§Ã£o!!! Um prazer participar,um sonho se ganhar!!!
Postado por 
Sheila
 em 12/08/2011 21:54

Poderei ir  mesmo nÃ£o tendo o blog  sido escolhido na finalista?
obrigada
Postado por 
Fatima Braga
 em 15/08/2011 19:58

Sucesso a todos!
Postado por 
Elisiene Barbosa
 em 21/08/2011 19:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
Projeto Sou Pai, Sou Aluno - o projeto e as entrevistas do evento

<TAGS>
Tags: 
eja.

Projeto Sou Pai, Sou Aluno: compreendendo a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica como direito de 
todos e como estratÃ©gia de potencializaÃ§Ã£o das intervenÃ§Ãµes paterno/materna
na vida dos filhos.

 [VÃDEO]

O projeto possui foco social nos pais dos nossos alunos e relaciona a EJA com a 
educaÃ§Ã£o de nossas crianÃ§as e adolescentes, por acreditarmos que a escola 
pode contribuir com o aumento do capital econÃ´mico, social e cultural das 
pessoas, o que as qualifica para sua participaÃ§Ã£o consciente na vida das 
famÃ-lias e da cidade.

Resultados de uma pesquisa sobre a trajetÃ³ria escolar dos alunos do Programa de
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, realizada pela GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o de Jovens
e Adultos em 2009, trazem importantes dados para a reflexÃ£o sobre o papel que a
EJA pode desempenhar na promoÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o de crianÃ§as e adolescentes.
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Esse Projeto tem como objetivos principais:

 Ampliar as possibilidades das famÃ-lias serem uma referÃªncia positiva Ã s 
crianÃ§as e jovens, alunos das escolas p
blicas municipais, apoiando seu desenvolvimento cultural e sua escolarizaÃ§Ã£o.

 Aumentar as chances no mercado de trabalho dos pais e responsÃ¡veis por 
crianÃ§as e jovens, alunos das escolas p
blicas municipais.

 Diminuir as possibilidades das crianÃ§as e jovens alunos das escolas p
blicas municipais terem de assumir trabalhos remunerados ou domÃ©sticos para 
contribuir no sustento da famÃ-lia prejudicando com isso os seus estudos.

 Contribuir para a diminuiÃ§Ã£o do risco de gravidez na adolescÃªncia que gera 
maior vulnerabilidade social das famÃ-lias.

PerÃ-odo de realizaÃ§Ã£o: 2011 e 2012.

Metas:

1- Incentivar, no processo de matrÃ-cula dos jovens e adultos nas escolas com 
funcionamento do PEJA, a divulgaÃ§Ã£o direta, com estratÃ©gias diferenciadas, 
para atrair os pais, mÃ£es e tutores de alunos da prÃ³pria unidade escolar, 
matriculados no Ensino Fundamental regular.

2- Inserir estratÃ©gias, nas aÃ§Ãµes pedagÃ³gicas do Programa de EducaÃ§Ã£o de 
Jovens e Adultos, que qualifiquem as intervenÃ§Ãµes paterno/materna na vida das 
crianÃ§as e adolescentes sob a responsabilidade de alunos matriculados no PEJA.

3- Realizar estudos para a implantaÃ§Ã£o de novas turmas do PEJA, direcionando-a
para as unidades escolares com baixa taxa de escolarizaÃ§Ã£o dos responsÃ¡veis 
de alunos matriculados na prÃ³pria escola.

4- Acompanhar a trajetÃ³ria escolar das crianÃ§as e jovens sob a 
responsabilidade dos alunos matriculados no PEJA, verificando os percentuais de 
falta e os Ã-ndices de desempenho.

Página 674



RIOEDUCA 1

eja
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Muito interessante o Projeto Sou Pai, Sou Aluno. Possibilita alÃ©m do incentivo,
a aproximaÃ§Ã£o e entendimento sobre as dificuldades.
Postado por 
Escola GastÃ£o Monteiro Moutinho
 em 06/08/2011 10:11

O evento foi um sucesso! Pais, filhos e professores se divertiram com o show da 
Bia Bedran e, alÃ©m disso, pais puderam curtir um momento feliz ao lado de seus 
filhos. Essa iniciativa tambÃ©m promove o estreitamento das relaÃ§Ãµes 
familiares e o vÃ-nculo afetivo dentro das famÃ-lias. ParabÃ©ns!
Postado por 
TÃ‚NIA MARIA BARBOSA
 em 07/08/2011 21:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho na Escola Municipal Fernando de Azevedo, da 10Âª CRE
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<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 03/08/2011

 <TÃTULO>
Professora Mariza Alonso e o GinÃ¡sio Experimental Carioca Princesa Isabel

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, gec.

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ meus queridos Sinvaldo e Mariza esta materia ficou Ã³tima. ParabÃ©ns aos 
dois pela valorizaÃ§Ã£o deste projeto maravilhoso que Ã© o GinÃ¡sio Experimental
Carioca.
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 07/08/2011 09:49

eu adoro a minha escola  parabens a escola que eu mais gostei foi a escola 
princesa isabel
Postado por 
raiane de souza queiroz
 em 02/08/2012 13:34

eu adoro a minha escola  parabens a escola que eu mais gostei foi a escola 
princesa isabel
Postado por 
raiane de souza queiroz
 em 02/08/2012 13:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
CIEP BarÃ£o de ItararÃ©, da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Claudy!!!! Que saudades!!!!! Trabalhei no CIEP e procurei guardar somente as 
coisas boas que vivi ai!!! E uma delas foi a sua amizade!!! ParabÃ©ns por 
continuar o trabalho brilhantemente!! Bjs em todas!!!
Postado por 
MÃ´nica Mendes de Souza
 em 08/08/2011 21:34
--------------------------------------------------------------------------------

Página 679



RIOEDUCA 1

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
Blog Estudando e Navegando - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

ConheÃ§am o blog Estudando e Navegando, de autoria da professora Raphaella 
Marques, que atua na E. M. Honduras. O espaÃ§o Ã© rico em postagens da 
produÃ§Ã£o de seus alunos ao longo do ano e Ã© uma grande fonte inspiraÃ§Ã£o a 
todos os professores que desejam montar um blog e contar com mais esta 
importante ferramenta educativa.

[FOTO]

AlÃ©m de divulgar o trabalho de seus alunos, a professora, que tambÃ©m compÃµe a
equipe do Projeto EducopÃ©dia, posta informaÃ§Ãµes relevantes acerca da 
EducaÃ§Ã£o, como o calendÃ¡rio escolar, a divulgaÃ§Ã£o de livros trabalhados com
os alunos e eventos importantes, tais como a Semana da CapacitaÃ§Ã£o, ocorrida 
no inÃ-cio no ano letivo e as comemoraÃ§Ãµes do Dia do Livro.

[FOTO]

Em sintonia com a proposta da SME para o trabalho de leitura e escrita em sala, 
a professora promoveu uma atividade de troca de cartas entre seus alunos e os 
alunos da professora Gabriela Silva, que atua na E. M. GrÃ©cida. O trabalhou 
aproximou os alunos da prÃ¡tica da escrita e demonstrou o valor das cartas como 
meio de comunicaÃ§Ã£o. O relato da expectativa dos alunos ao receberem as cartas
de seus colegas evidencia o envolvimento e a motivaÃ§Ã£o gerada pela atividade, 
cujas fotos podem ser acessadas no blog.
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7Âªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Q linda postagem!! Contarei para turminha!! Obrigada Rioeduca :D
Postado por 
Raphaella
 em 06/08/2011 11:37

Eu jÃ¡ conhecia o seu blog! Seus alunos estÃ£o de parabÃ©ns - vi os trabalhos de
desenho no computador: lindos! :)
Imaculada ConceiÃ§Ã£o
Postado por 
nomeComentario
 em 06/08/2011 14:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 06/08/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Professora Dione Freitas Felisberto de Carvalho

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Essa foi a primeira escola que trabalhei na rede...Que saudades sinto de 
lÃ¡...foi maravilhoso rever pessoas, o prÃ©dio e ler um pouquinho do que estÃ¡ 
acontecendo esse ano por lÃ¡...bjks em todos!
Postado por 
flavia rodrigues
 em 07/08/2011 20:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
E.M. Joaquim da Silva Gomes, a antiga Escola do Centro

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
Projeto Jogos Interescolares  - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, jogos.

[FOTO]

     Hoje se sabe que os jogos exercem um 
papel fundamental na formaÃ§Ã£o das crianÃ§as e jovens, principalmente no que 
concerne Ã  assimilaÃ§Ã£o de regras, ao respeito m
tuo e ao desenvolvimento de relaÃ§Ãµes sociais ou individuais que dependam da 
cooperaÃ§Ã£o. O mais interessante Ã© que o aprendizado de tais conceitos se 
aplicam nÃ£o somente Ã  fase escolar, mas se estendem Ã  fase e adulta e permeam
toda a vida dos educandos. DaÃ- o valor de atividades l
dicas e mesmo competitivas no 
mbito educativo. AlÃ©m de se divertirem, os alunos tÃªm a possibilidade de 
constatar na prÃ¡tica que vale a pena se empenhar pelos seus objetivos, mas que 
este empenho possui limites, deve respeitar regras.

[FOTO]

     O Projeto Jogos Interescolares, 
idealizado pela Professora Margareth Rose e pela Coordenadora PedagÃ³gica 
Caroline Bachur, que atua com os alunos do Projeto 
Nenhum a Menos
 surgiu com a proposta de realizaÃ§Ã£o de competiÃ§Ãµes de jogos intelectivos 
entre os alunos da U.E GastÃ£o Monteiro Moutinho e ganhou maiores proporÃ§Ãµes 
quando apresentado Ã  equipe do PROINAPE que sugeriu a ampliaÃ§Ã£o do Projeto 
para as Escolas do PÃ³lo 7 da 7
 CRE, atendidas pela equipe. Com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos 
alunos com defasagem idade/sÃ©rie, despertando o prazer pelos jogos educativos, 
estimulando o raciocÃ-nio lÃ³gico e colaborando com a inserÃ§Ã£o de regras 
sociais e de convÃ-vio, o Projeto que teve inÃ-cio em marÃ§o deste ano, jÃ¡ 
mostra excelentes resultados atravÃ©s do aproveitamento escolar dos alunos 
envolvidos como mostram os dados a seguir:

Página 684



RIOEDUCA 1

     1
. BIMESTRE
 2
. BIMESTRE

     CONCEITO I 54%
 CONCEITO I 39%

     CONCEITO R 43%
 CONCEITO R 47%

     CONCEITO B 3%
 CONCEITO B 14%

     Fonte: Atas dos Conselhos de Classe das 
Escolas 07.16.043 e 07.

[FOTO]

     As modalidades disputadas atÃ© o 
presente momento foram: dominÃ³, jogo da memÃ³ria, jogo da velha e caÃ§a 
palavras. No decorrer dos prÃ³ximos meses os jogos serÃ£o Resta 1, 
Quebra-cabeÃ§a, Dama, Jogo dos sete erros e Batalha Naval. AtravÃ©s de jogos que
fazem parte do cotidiano dos alunos, Ã© possÃ-vel motÃ-vÃ¡-los e envolvÃª-los 
ainda mais no aprendizado de conte
dos escolares. Esta iniciativa promete!
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7Âªcre
(192)

jogos
(22)

 <COMENTÃRIOS>

Vale ressaltar que o projeto oportunizou aos alunos, que atÃ© entÃ£o tinham 
muitas vivÃªncias negativas com a escola,  o contato com o sucesso, com 
experiÃªncias de sucesso .  Fica o estÃ-mulo que o treino e a dedicaÃ§Ã£o sejam 
refletidos  na vida escolar e que tambÃ©m busquem a VitÃ³ria.
ParabÃ©ns!
Postado por 
DilmaVG
 em 07/08/2011 19:36

ParabÃ©ns a todos envolvidos pelo projeto e especial Ã s professoras Maragareth 
(EF) e Caroline(CP) da EM GastÃ£o M. Moutinho. Vcs proporcionaram integraÃ§Ã£o 
das escolas, expriÃªncias muito positivas aos alunos, alÃ©m de dias muito 
agradÃ¡veis!Boa sorte!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 08/08/2011 19:55

Muito orgulho da minha escola! ParabÃ©ns para todos envolvidos nesse maravilhoso
projeto! Um abraÃ§o! Andreza-InglÃªs
Postado por 
Andreza
 em 09/08/2011 12:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
Prova Rio 2010 - Escola Municipal Atenas - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.
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Entrevista realizada com a aluna Ana Paula EugÃªnio de Souza, pelo Jornal Band 
Rio. 

 [VÃDEO]

No dia 11/07/2011 nossa Unidade Escolar teve a satisfaÃ§Ã£o de ter uma de suas 
alunas, Ana Paula EugÃªnio de Souza, homenageada por sua 3
 colocaÃ§Ã£o na prova IDERIO 2010.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
Turma dos Pequenos Curiosos - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

Vamos conhecer o blog da turminha 1502 da 
Escola Municipal Santa Isabel
, que jÃ¡ no tÃ-tulo nos indica a que se destina. Em visita ao blog pude 
perceber que esta turma, junto com a 
professora Lenicelis Galhardo Francisco
, vem desenvolvendo pesquisas cientificas e escolhemos a mais recente para 
publicar neste espaÃ§o. Inclusive este experimento estÃ¡ fazendo parte do site 
CASA DE CURIOSO,
que Ã© um portal desenvolvido especialmente para apoiar os participantes do 
Programa CiÃªncia Hoje de Apoio Ã  EducaÃ§Ã£o - professores e estudantes - e 
toda a comunidade escolar.

O portal promove a interaÃ§Ã£o entre os formadores do Programa CiÃªncia Hoje de 
Apoio Ã  EducaÃ§Ã£o e os professores participantes do projeto, seus alunos e a 
comunidade, e tambÃ©m hospeda experimentos cientÃ-ficos que aguÃ§am a 
curiosidade e estimulam o aprendizado de ciÃªncias. 

O experimento pode ser visto na integra no link 
http://www.casadecurioso.com.br/experimentoDetalhado.php?cod=49

[FOTO]

Objetivo:

Demonstrar como um foguete consegue vencer a forÃ§a da gravidade e ascender aos 
cÃ©us.

Materiais:

* 1 garrafa PET de 2 litros;
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     * 1 garrafa PET de 600 ml;

     * 300 ml de Coca-Cola;

     * 20 gramas de fermento em pÃ³;

     * 1 folha de papel toalha;

     * 1 rolha de cortiÃ§a.

Como Fazer:

1 - Corte a garrafa PET de 2 litros ao meio e encha de Ã¡gua. Essa serÃ¡ a base 
do foguete.

     2 - Encha a garrafa de 600 ml com 
Coca-Cola quente.

     3 - Acrescente o fermento em pÃ³ 
embrulhado em um papel absorvente e coloque-o rapidamente dentro da garrafa com 
Coca-Cola.

     4 - Arrolhe a garrafa em seguida.

     5 - Emborque a garrafa na base com 
Ã¡gua.

O Que Aconteceu:

A rolha sairÃ¡ em decorrÃªncia da reaÃ§Ã£o quÃ-mica produzida pela Coca Cola com
o fermento, constituÃ-do por bicarbonato de sÃ³dio. Essa mistura solta um gÃ¡s 
dentro da garrafa e, Ã  medida que o tempo passa, a quantidade de gÃ¡s no 
interior da garrafa aumenta, atÃ© que a rolha nÃ£o aguenta mais e sai. Quando 
isso acontece, o ar e a Ã¡gua sÃ£o empurrados para fora e jogam a garrafa para 
cima.

Vale a pena acompanhar o blog da turma 1502 pelo link 
http://www.turmadospequenoscuriosos.blogspot.com/

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
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e entrar em contato por e-mail.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ã  professora Lenicelis e a todos os professores e turmas que 
participam do portal! Um abraÃ§o da equipe Casa de Curioso
Postado por 
Casa de Curioso
 em 08/08/2011 11:19

amei esse video da minha ex - escola :eu ja estudei ai .em2005 Ã¡ 2007 .e agora 
quem estuda ai Ã© a minha prima kerolin cristine ....que Ã© aluna da professora 
"susana"
Postado por 
beatriz
 em 26/08/2011 18:22
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Ano que vem desejo fazer mais e melhor! NÃ£o sou habilidosa, antes curiosa.
Internet nÃ£o Ã© bicho de 7 cabeÃ§as nÃ£o. PorÃ©m exige determinaÃ§Ã£o para 
investigar o que nÃ£o se sabe, procurando driblar os obstÃ¡culos.

Um abraÃ§o a todos!
Postado por 
lenicelis galhrado francisco
 em 20/11/2011 17:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
VÃ-deos de atividades da E.M. Assis Chateaubriand

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

OlÃ¡ amigos do 
Rioeduca! Gostaria de compartilhar com vocÃªs dois vÃ-deos do blog da E.M. 
Jornalista Assis Chateaubriand.

AceleraÃ§Ã£o 2 mostra suas produÃ§Ãµes!

Este vÃ-deo mostra o trabalho realizado pela Prof. Bibiana com seus alunos da 
turma 8801 AceleraÃ§Ã£o 2.A pipa Ã© o sÃ-mbolo da Autonomia Carioca e a Prof. 
Bibiana teve a iniciativa de fazer um trabalho com seus alunos usando este 
tema.Todo o material produzido foi utilizado para decorar a sala de aula que 
ficou muito mais aconchegante.Foram momentos de muita cooperaÃ§Ã£o jÃ¡ que eles 
ajudaram uns aos outros , pois nem todos possuÃ-am muita habilidade.Mas no final
todo o trabalho foi um sucesso! Vejam no vÃ-deo!ParabÃ©ns aos alunos da 
AceleraÃ§Ã£o 2!

 [VÃDEO]

Troca Troca de Ideias

Apresentamos o vÃ-deo da atividade realizada pela Prof. Luciana da Sala de 
leitura como sensibilizaÃ§Ã£o para o Projeto Jovens Leitores.Foram dois dias de 
atividades onde 
onde o objetivo seria que os alunos falassem sobre os livros que leram para a 
prova bimestral e tambÃ©m de outros livros que jÃ¡ haviam lido.Foram momentos 
descontraÃ-dos onde a espontaneidade falou mais alto. Participaram desta 
atividade alunos de vÃ¡rias turmas dos dois turnos jÃ¡ que foi aberta 
inscriÃ§Ã£o para a atividade. TambÃ©m estiveram nesta atividade a Diretora 
Isabel e a Coordenadora PedagÃ³gica Fatima.

 [VÃDEO]
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Sigam e visitem o blog da E.M. Jornalista Assis Chateaubriand em
http://emjornalistaassis.blogspot.com/

E nÃ£o se esqueÃ§am de votar no TrofÃ©u Rioeduca! VotaÃ§Ãµes atÃ© dia 14/08/11 
em 
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php

E vem aÃ- o Desafio Rieduca 2011! Veja o Regulamento e participe
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1266

     Fatima Costa

     Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

riodeleitores
(165)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 09/08/2011

 <TÃTULO>
E.M. Franklin TÃ¡vora - 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Que saudade desta escola querida! A primeira em que trabalhei quando comecei a 
lecionar. Ahhh..velhos tempos!!
Nossa...atÃ© o Sr Wilson!!!
Postado por 
VÃ¢nia Cristina Neves
 em 09/08/2011 10:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
Alfabetizando e Letrando na E.M. Mato Grosso_ 5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educopÃ©dia, pÃ©devento.

[FOTO]

[FOTO]
Projeto Alfabetizando e Letrando

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Projeto
PÃ© de Vento

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)
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5Âªcre
(268)

educopÃ©dia
(86)

pÃ©devento
(12)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/08/2011

 <TÃTULO>
Twitter e EducaÃ§Ã£o - VocÃª jÃ¡ enviou um tweet hoje?

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

[FOTO]

O twitter Ã© um microblog que permite a troca de informaÃ§Ãµes em 140 
caracteres.

Mesmo quem nunca entrou, sabe que este Ã© um meio de comunicaÃ§Ã£o rÃ¡pido e 
abrangente, deixando para trÃ¡s, atÃ© mesmo as fontes de informaÃ§Ãµes mais 
tradicionais. Portanto, quem deseja saber o que estÃ¡ acontecendo pelo mundo, 
acaba se rendendo Ã  conexÃ£o.

A EducaÃ§Ã£o nÃ£o fica de fora. No twitter, Ã© possÃ-vel encontrar dicas e 
pesquisas sobre a Ã¡rea, e tambÃ©m conhecer colegas de profissÃ£o.

O professor conectado, amplia seu conhecimento pois passa a ver trabalhos de 
outros colegas, que talvez, de outra forma, jamais conheceria.

A SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, Claudia Costin, Ã s 6 horas da 
manhÃ£, informa por seu tweets as principais notÃ-cias da manhÃ£ . Ao longo do 
dia, compartilha sua agenda com os seus mais de 15.800 seguidores, alÃ©m de 
retuitar
 artigos de EducaÃ§Ã£o, CiÃªncia e Tecnologia com os professores.
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Os Coordenadores das CREs tambÃ©m 
tuÃ-tam
, e contam sobre os eventos, conquistas e desafios do dia a dia, alÃ©m de 
repassar informaÃ§Ãµes relevantes para quem os segue. Os professores, por sua 
vez, perguntam, tiram d
vidas e mostram os excelentes projetos que desenvolvem com suas turmas, 
inspirando assim outros educadores conectados.

Deste modo, o n
mero de professores e atÃ© mesmo de alunos, vem crescendo, elevando nossa 
certeza de que a EducaÃ§Ã£o pode se beneficiar sim, das novas tecnologias e das 
redes sociais.

Para aqueles que desejam comeÃ§ar logo a trocar tweets, preparamos um passo a 
passo com algumas dicas. 

CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO PARA ACESSAR O PASSO A PASSO

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Que postagem bonita e interessante! Excelente! Gostei muito, Rute! JÃ¡ estava 
saindo da net (aliÃ¡s, eu falo que vou sair e fico dando mais uma olhadinha 
daqui, dali... rs) quando vi o seu tweet divulgando a postagem! :) beijo!
Imaculada ConceiÃ§Ã£o
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 em 09/08/2011 10:41

Realmente Rute, esse post foi muito interessante conforme diz Imaculada.  Ã‰ um 
resumo do que rioeducamos twittando. FantÃ¡stico, amiga! Bjs
Postado por 
Regina Bizarro
 em 09/08/2011 11:03

TambÃ©m adorei sua postagem Rute!!!
Postado por 
Marcia Alves
 em 09/08/2011 20:48

Criativa, inovadora e inteligente. Gostei muito. ParabÃ©ns!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 09/08/2011 23:10

Rute, ainda vou postar assim!!! :) rs. Lindo demais! ParabÃ©ns.
Postado por 
Neilda Silva
 em 06/09/2011 17:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
Jardim do Conhecimento, professora Monique_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores, creches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)
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creches
(89)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 07/08/2011

 <TÃTULO>
Sala de Leitura Charles Chaplin, sempre um projeto em andamento_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Conhecer o trabalho que desenvolve a Sala de Leitura do CIEP Manoel MaurÃ-cio de
Albuquerque fez aquela minha manhÃ£ tornar-se muito mais estimulante.
No blog colorido da Sala de Leitura, a professora deu Ãªnfase Ã  vida de Charles
Chaplin, de uma forma abrangente e esclarecedora.

[FOTO]
ConheÃ§a mais um pouquinho da Sala de Leitura Charles Chaplin, acessando 
http://slcharliechaplin.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/08/2011

 <TÃTULO>
50 anos de tradiÃ§Ã£o e cultura na E.M. Armando de Salles Oliveira

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos.

E.M. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

O patrono

Armando de Salles Oliveira (1887/1945) formou-se em
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engenharia pela Escola PolitÃ©cnica de SÃ£o Paulo, tornando-se empresÃ¡rio bem 
sucedido. Tendo se casado com uma filha de J
lio Cesar de Mesquita, diretor-proprietÃ¡rio do jornal O Estado de S. Paulo, com
a morte deste, em 1927, passou a ocupar a presidÃªncia da sociedade anÃ´nima que
detinha a posse do jornal. Teve uma atuaÃ§Ã£o polÃ-tica destacada durante um 
perÃ-odo relativamente curto, a rigor inserido num 
nico decÃªnio, a dÃ©cada de trinta. 

[FOTO]

Em 1937, Sales Oliveira deixou o governo de SÃ£o Paulo para ser candidato ao 
cargo de Presidente da Rep
blica, nas eleiÃ§Ãµes marcadas para janeiro de 1938, eleiÃ§Ãµes estas que nÃ£o 
ocorreram porque Get
lio Vargas deu um golpe de estado que implantou no Brasil o Estado Novo, em 10 
de novembro de 1937. O Estado Novo tinha por modelo os regimes totalitÃ¡rios 
entÃ£o em voga na ItÃ¡lia, Alemanha, Espanha e outros paises menos importantes.

Sales Oliveira foi exilado. Em 1940, o jornal O Estado de S. Paulo foi 
confiscado. Sales Oliveira sÃ³ voltou ao Brasil em 1945, falecendo logo em 
seguida.

O nome de Armando de Sales Oliveira estÃ¡ associado Ã  criaÃ§Ã£o da Universidade
de SÃ£o Paulo, em 1934, cuja criaÃ§Ã£o seu cunhado J
lio de Mesquita Filho, diretor de O Estado de S. Paulo, defendera por anos.
O campus da USP na capital paulista e o Centro AcadÃªmico do campus da USP de 
SÃ£o Carlos receberam seu nome.

A Cidade UniversitÃ¡ria Armando de Salles Oliveira sedia a Universidade de SÃ£o 
Paulo (USP), fazendo parte do campus da capital. EstÃ¡ localizada na Zona Oeste 
da cidade de SÃ£o Paulo, bairro do ButantÃ£. Leva o nome do fundador da 
universidade, o entÃ£o interventor do estado, Armando de Sales Oliveira, 
polÃ-tico liberal paulista.

Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_Sales_de_Oliveira
e
http://www.flc.org.br/personalidades/texto024.pdf

A comemoraÃ§Ã£o do cinquentenÃ¡rio

[FOTO]

A equipe

[FOTO]
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[FOTO]

A maquete

[FOTO]

CriaÃ§Ã£o e arte dos alunos representantes do 
CEC -
Marcos VinÃ-cius 
(
1501
) e 
AntÃ´nio Vitor
 (1501). A 
Professora Elza
 fica muito orgulhosa com esses meninos criativos.

A memÃ³ria

Alunas de ontem que hoje trabalham nessa U.E
.

[FOTO]

[FOTO]

As PES em 1969, ou seja, a Patrulha Escolar de SeguranÃ§a.

[FOTO]

As premiaÃ§Ãµes

[FOTO]

Os trabalhos

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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eventos
(210)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Como Ã© interessante conhcer a historia de cada escola. ParabÃ©ns pela 
preservaÃ§Ã£o da memÃ³ria atravÃ©s dos professores e alunos.
Regina
Postado por 
Regina Bizarro
 em 12/08/2011 17:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/08/2011

 <TÃTULO>
O lado Maternal da E.M. Carlos Gomes 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, educaÃ§Ã£oinfantil, creches.

Este ano, a escola Carlos Gomes , atendendo Ã  demanda da comunidade escolar, 
recebeu duas turmas de Maternal II. Eles jÃ¡ trabalhavam com turmas de 
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EducaÃ§Ã£o Infantil ao 1
 ano em horÃ¡rio parcial. Estas turmas continuam, mas a carÃªncia de creches na 
regiÃ£o e a crescente demanda por vagas fez nascer a inclusÃ£o das duas 
turminhas no espaÃ§o da escola regular.

Os pequenos foram recebidos com todo carinho e uma equipe foi formada para 
melhor atendÃª-los. As professoras de EducaÃ§Ã£o Infantil (PEI) Ana Paula Lopes 
Ribeiro e Tatiana Soares de Souza e as auxiliares de creche (AAC) Luzineide 
Crispim dos Santos, Maria de Jesus Fernandes Lima e MÃ¡rcia Catete da Silva 
Santos se revezam na tarefa doce e Ã¡rdua de cuidar e educar.

[FOTO]

As turmas de Maternal II funcionam em horÃ¡rio integral com crianÃ§as de 3 anos 
de idade, o EI-30 e EI-31 que foram acolhidos pela diretora Elaine do Valle, a 
diretora adjunta Rita LusiÃ© Coelho Velozo e a coordenadora Elane Silveira 
CÃ´rrea. Mesmo a escola jÃ¡ recebendo alunos de EducaÃ§Ã£o Infantil, algumas 
modificaÃ§Ãµes no espaÃ§o fÃ-sico foram necessÃ¡rias. Foi feita a instalaÃ§Ã£o 
de um box com chuveiro elÃ©trico e, para isso, foi preciso reformar o quadro de 
luz. A escola instalou um chuveirÃ£o na quadra para os dias de calor.

O pÃ¡tio externo, onde fica o parquinho, foi reformado com brinquedos comprados 
pela UE, recebidos por transferÃªncia de outra creche e adquiridos pela CRE. Na 
quadra, foram afixados quadros que permitem que as crianÃ§as possam escrever e 
desenhar ao ar livre. As salas foram todas reformadas e organizadas com um n
mero menor de carteiras e mesas e uma organizaÃ§Ã£o espacial de cantinhos de 
modo que as crianÃ§as tivessem mais espaÃ§o para as atividades, alÃ©m de receber
novo piso e pintura. O refeitÃ³rio foi reorganizado com mobiliÃ¡rio adequado Ã  
faixa etÃ¡ria e Ã  maior quantidade de alunos para que as duas turminhas possam 
fazer as refeiÃ§Ãµes juntas.

As turminhas foram incluÃ-das no Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico (PPP) da escola: 
Viajando no Mundo da Literatura eu Aprendo a Realidade
. Participaram das rodas de leitura, das atividades de expressÃ£o oral e 
escrita, atividades artÃ-sticas, construÃ§Ã£o de habilidades, competÃªncias e 
atitudes a partir da execuÃ§Ã£o dos subprojetos.

TambÃ©m foram a atraÃ§Ã£o das festas de culmin
ncia dos subprojetos: No Mundo dos Contos de Fadas e Super-HerÃ³is. AlÃ©m de 
participar ativamente da decoraÃ§Ã£o e da celebraÃ§Ã£o da festa julina estando 
perfeitamente inseridos nas danÃ§as e degustaÃ§Ã£o da culinÃ¡ria tÃ-pica da 
festa.

Vamos ao vÃ-deo que mostra um pouquinho do dia-a-dia deles na escola?

 [VÃDEO]

Imagens e texto (adaptado) cedidos pela escola.
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3Âªcre
(223)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Muito bom rever pessoas maravilhosas que trabalham na Carlos Gomes!  
EstÃ£o de parabÃ©ns! A escola estÃ¡ linda e os profissionais competentes, 
comprometidos e amorosos sÃ³ tem a fazÃª-la crescer mais ainda. Luz e Paz.
Postado por 
Neuza
 em 10/08/2011 11:59

ParabÃ©ns Elaine e equipe!!!! Vcs merecem...
Postado por 
Flavia Rodrigues
 em 10/08/2011 22:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 11/08/2011

 <TÃTULO>
GEC BolÃ-var - uma escola que vai muito alÃ©m da aprendizagem dos alunos.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, gec, jogos, riodeleitores.

O GinÃ¡sio Experimental Carioca manteve a sua vocaÃ§Ã£o para os esportes e 
aproveitou a sua proximidade com o EstÃ¡dio OlÃ-mpico JoÃ£o Havelange ( 
EngenhÃ£o) para participar da torcida dos Jogos Mundiais Militares.

[FOTO]

[FOTO]

Foi um ensaio para os eventos esportivos internacionais que ocorrerÃ£o em nossa 
cidade em breve 
 Copa do Mundo/ 2014 e OlimpÃ-adas/2016. AlÃ©m disso, os professores de 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica reforÃ§aram os valores necessÃ¡rios para ser tornar um bom 
atleta. Valores estes jÃ¡ trabalhados na Semana Esportiva 
 SESC RIO: concentraÃ§Ã£o, determinaÃ§Ã£o e comprometimento e que podem ser 
levados para os projetos de vida dos alunos conforme a diretriz que conduz o 
trabalho no GinÃ¡sio Experimental Carioca.

[FOTO]

[FOTO]

Eles, junto com a Professora Aderita, assistiram a algumas competiÃ§Ãµes de 
atletismo que serÃ£o discutidas nas aulas de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica do 2
 semestre. Estavam tÃ£o animados que chamaram a atenÃ§Ã£o da cobertura 
televisiva do evento!

[FOTO]

[FOTO]

A Professora VerÃ´nica de Geografia tambÃ©m esteve presente e orientou-os sobre 
os paÃ-ses participantes que eram desconhecidos pelos alunos. Eles demonstraram 
interesse em conhecer a que continentes pertenciam os paÃ-ses participantes. A 
professora tambÃ©m explorarÃ¡ este interesse durante as aulas do 3
 bimestre.

Aproveitamos a oportunidade para registrar que no GEC BolÃ-var hÃ¡ um grande 
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incentivo Ã  leitura que nÃ£o se restringe aos alunos. O bibliotecÃ¡rio FÃ¡bio 
Costa vem tentando incentivar a leitura junto aos funcionÃ¡rios da escola 
atravÃ©s da disponibilizaÃ§Ã£o do acervo da Sala de Leitura para emprÃ©stimo de 
livros. Um pouco antes do recesso, os Agentes Preparadores de Alimentos (APAs) 
aceitaram o convite.

[FOTO]

A Professora de Sala de Leitura Rosana Sales registrou no mural da Biblioteca, 
junto as fotos de algumas atividades realizadas no semestre passado, essas fotos
dos APAs realizando o emprÃ©stimo de livros. O objetivo era mostrar que a 
leitura deve estar presente na vida de todos. A fotos geraram grande curiosidade
entre os alunos sobre quais livros foram escolhidos e o que eles acharam da 
leitura dos mesmos, cumprindo o objetivo de fomentar o interesse sobre a 
leitura.

3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

gec
(66)
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jogos
(22)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a professora Rosana Sales, pelo excelente trabalho desenvolvido na 
Sala de Leitura.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 11/08/2011 08:24

O excelente trabalho desenvolvido pela professora Rosana Sales de Sala de 
Leitura merece todo o nosso aplauso.
Postado por 
ValÃ©ria Machado da Silva Rocha
 em 11/08/2011 09:41

Gostaria de agradecer a professora Rosana Sales, bibliotecÃ¡rio FÃ¡bio Costa e a
SrÂª Angela Regina em nome da equipe APA ( agente de preparo de alimento ) da 
escola BolÃ-var, o carinho e atenÃ§Ã£o para conosco. Temos orgulho de fazer 
parte desse projeto GEC e se depender de nÃ³s, VENCEREMOS!!!!!!!!
Obrigada por tudo!!!!!!!!
Sergia, Maria, Sandra, rose e wallace.
Postado por 
sergia cristina silveira dos santos
 em 11/08/2011 17:16

E isso aÃ-.  Valeu!  ParabÃ©ns para todos nÃ³s.
Postado por 
Renata Jacomo
 em 11/08/2011 20:23

Adorei rever a escola em que participei como coreografa do projeto Orquestra de 
Vozes Meninos do Rio. ParabÃ©ns Ã  todos da escola. bjs com muitas saudades
Postado por 
MONICA
 em 12/08/2011 09:34

Nossa! Que bom ver a nossa escola no Rioeduca e ler comentÃ¡rios tÃ£o 
carinhosos.Para Renata e ValÃ©ria,minhas amigas de vida e de profissÃ£o,vocÃªs 
sÃ£o suspeitas,mas mesmo assim o meu muito obrigada!
Para dona Sergia e Renata, companheiras de jornada, parceiras de sonhos e 
projetos, ratifico todas as palavras e assino embaixo.
Estamos colocando  em prÃ¡tica as orientaÃ§Ãµes do Projeto Experimental e do 
principal projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que Ã© construir uma escola de
leitores. Esse trabalho Ã© fruto da dedicaÃ§Ã£o de todos.Somos todos 
educadores,temos atualmente uma responsabilidade muito grande,nossa sociedade 
estÃ¡ pobre de exemplos...nossas crianÃ§as e adolescentes precisam de bons 
exemplos e cada um de nÃ³s pode fazer a diferenÃ§a na vida de um aluno. Acredito
que jÃ¡ plantamos algumas  sementes que no futuro germinarÃ£o! Estamos de 
parabÃ©ns!
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Postado por 
Rosana Sales
 em 12/08/2011 15:48

Que beleza!!!! Olha o perfil contente dessa Nau do EngenhÃ£o. ParabÃ©ns equipe!
Postado por 
Heloisa Mesquita
 em 12/08/2011 18:30

Ã© muito bom estar cercada de colegas tÃ£o competentes e que nos apoiam sempre! 
Valeu FÃ¡bio.
Postado por 
VerÃ´nica  RebouÃ§as
 em 14/08/2011 20:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/08/2011

 <TÃTULO>
CIEP HENFIL -  HistÃ³ria e Cidadania - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

[FOTO]

Enquanto acreditarmos no nosso sonho, nada Ã© por acaso
 Henfil.

O 
CIEP HENFIL
, Escola do AmanhÃ£, estÃ¡ localizado no bairro do Caju, Zona PortuÃ¡ria do Rio 
de Janeiro.

A escola tem por objetivo oferecer uma educaÃ§Ã£o em horÃ¡rio integral, 
fundamentada nos principios da universalizaÃ§Ã£o de igualdade de acesso, 
permanÃªncia e sucesso do aluno na Unidade Escolar. A proposta Ã© de uma escola 
de qualidade, democrÃ¡tica, participativa, com um espaÃ§o de socializaÃ§Ã£o, 
construÃ§Ã£o de conhecimento e desenvolvimento de um ser crÃ-tico, pensante e 
consciente de seus deveres e direitos.

No turno da noite, a escola funciona com o Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e 
Adultos (PEJA) , atendendo aos alunos que evadiram do Ensino Fundamental ou que 
nÃ£o tiveram oportunidade de frequentar a escola no perÃ-odo da inf
ncia, possibilitando a inclusÃ£o no mercado de trabalho. Uma grande parte dos 
alunos do PEJA sÃ£o os responsÃ¡veis dos alunos do curso diurno. Isso reforÃ§a a
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integraÃ§Ã£o famÃ-lia e escola.

Os pais e responsÃ¡veis das crianÃ§as matriculadas no CIEP estÃ£o felizes com o 
trabalho desenvolvido e acreditam no sucesso do projeto.

PATRONO DO CIEP

No mÃªs de agosto de 1988, O CIEP 
da Zona PortuÃ¡ria, recebe o nome de HENFIL e abre suas portas para a EducaÃ§Ã£o
do bairro do Caju, comeÃ§ando assim uma histÃ³ria repleta de desafios e 
conquistas. 

A diretora Nilcea de Azevedo Cerqueira e a comunidade escolar comemoram o dia do
Patrono em 20 de agosto.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Se nÃ£o houver frutos, valeu a beleza das flores; se nÃ£o houver flores, valeu a
sombra das folhas; se nÃ£o houver folhas, valeu a intenÃ§Ã£o da semente.
 Henfil

Visite o blog 
do 
CIEP HENFIL
, e conheÃ§a melhor a histÃ³ria e os projetos da escola.
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/08/2011

 <TÃTULO>
Vida e obra do patrono da EM 05.15.004 Luiz de CamÃµes

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Texto reescrito, baseado em informaÃ§Ãµes do site de pesquisa WikipÃ©dia, do 
Instituto CamÃµes, alÃ©m de conversa informal com a diretora da EM Luiz de 
CamÃµes, professora Rosany Dantas..
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/08/2011

 <TÃTULO>
Oficinas de Artes para professores de Artes da Rede!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, capacitaÃ§Ã£o.

Professores de Artes Visuais da rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio: 

nÃ£o percam estas oportunidades!

[FOTO]
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Fiquem atentos!

Em breve: 
Oficina com artistas da FundaÃ§Ã£o Bienal
, Guilherme
SertÃ³rio e Valeira Gobato - 100 vagas - local provÃ¡vel: Teatro Gonzaguinha do 
Centro de
Artes Calouste Gulbenkian.

Neste sÃ¡bado, inicia-se a oficina de 
Greice Cohn 
sobre 

 O ENSINO DE ARTE EM DIÃLOGO COM QUESTÃ•ES TRAZIDAS PELA ARTE NA MODERNIDADE E NA
CONTEPORANEIDADE
 - durante 4 (quatro) sÃ¡bados, carga horÃ¡ria de 20h comeÃ§ando no dia 13 de 
agosto e dando sequencia: 27 de agosto, 03 de setembro e 10 de setembro - das 9h
Ã s 13h Centro de Artes Calouste Gulbenkian (30 vagas). 
Inscrevam-se: ainda dÃ¡ tempo!

InformaÃ§Ãµes: 29762328 e 29762335, falar com Ros
nia ou Angelica. Ã‰ necessÃ¡rio que se tenha em mÃ£os a
matrÃ-cula e lotaÃ§Ã£o, ou seja, o n
mero da escola, e um telefone de contato.

Jacqueline Mac-Dowell

     Arte Educadora

     SMERJ-CT Artes Visuais

     IHA - Equipe Artes

     tels (021) 99797795 - 9712 4445

[FOTO]

NOTAS:

     InformaÃ§Ãµes enviadas por Jacqueline 
Mac-Dowell

(Artes Visuais - Coordenadoria TÃ©cnica SME-RJ)
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6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/08/2011

 <TÃTULO>
E.M. BelisÃ¡rio Pena - Sua HistÃ³ria e Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

A 
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Escola Municipal BelisÃ¡rio Pena 
foi inaugurada em junho de 1948, sendo o Presidente da Rep
blica, na Ã©poca, o General de DivisÃ£o Eurico Gaspar Dutra; Prefeito do 
Distrito Federal o General de DivisÃ£o 
ngelo Mendes de Moraes e SecretÃ¡rio Geral de EducaÃ§Ã£o e Cultura o Professor 
ClÃ³vis do Rego Monteiro.

A primeira diretora da instituiÃ§Ã£o foi a professora Maria Isabel dos Santos 
nomeada atravÃ©s de publicaÃ§Ã£o no D.O de 17 de junho de 1948.
 O nome da escola foi escolhido para homenagear o sanitarista BelizÃ¡rio Penna, 
mas na hora do registro houve a troca do 
z
 pelo 
s
 e foi retirado um 
n
 do sobrenome, ficando BelisÃ¡rio Pena.

[FOTO]

A partir de 1916, o Dr BelizÃ¡rio Penna, iniciou uma Campanha de Saneamento, que
nÃ£o mais abandonou.
 Fundou sozinho, o primeiro Posto de Profilaxia Rural no antigo Distrito 
Federal, no sub
rbio de Campo Grande, que funcionava na Rua Augusto de Vasconcelos, hoje chamado
de Centro Municipal de Sa
de.

No inÃ-cio era escola rural em tempo integral e funcionou assim durante onze 
anos.
 A planta era formada por quatro salas, o gabinete, refeitÃ³rio e os banheiros.
 As crianÃ§as estudavam as matÃ©rias do N
cleo Comum num horÃ¡rio e no outro trabalhavam na horta e do jardim.

O terreno da escola comeÃ§ava na Rua Regina e se estendia atÃ© a Rua MÃ¡rio 
Mendes.
 Na frente da escola havia um lago.
 O uniforme das crianÃ§as era composto por uma jardineira comprida, com bolso no
peito e cruzada nas costas.
 Em 1973 houve a primeira grande reforma geral passando de quatro salas para 
nove salas de aula.
 Os engenheiros tiveram o cuidado de executar a ampliaÃ§Ã£o da planta de forma 
simÃ©trica.

A parte do terreno que se estendia atÃ© a Rua MÃ¡rio Mendes foi doado ao IASERJ 
que funcionava como posto de atendimento especializado com consultas e exames 
variados.
 Hoje Ã© uma extensÃ£o do Hospital Rocha Faria e Ã© conhecido por 
Rochinha
.
 O refeitÃ³rio e os banheiros pertencem a construÃ§Ã£o original.
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 Quando a escola foi fundada sÃ³ atendia a comunidade de Senador Doutor Augusto 
de Vasconcelos.
 As outras escolas eram:
 E.M. JosÃ© Piragibe que ficava localizada do outro lado da linha do trem e E.M 
Fernando Torres localizada onde hoje Ã© o ECOPONTO no bairro de SantÃ-ssimo.

Ambas as escolas foram derrubadas.
 No local onde funcionava a E.M JosÃ© Piragibe fica localizado um prÃ©dio 
residencial e os alunos da escola foram para a E.M. Teodoro Sampaio.
 Para atender aos alunos da E.M Fernando Torres foi fundada a Escola Municipal 
Fernando Barata Ribeiro.

Posteriormente, na reforma da dÃ©cada de 90 foi verificado que as duas salas que
hoje atendem a EducaÃ§Ã£o Infantil nÃ£o constavam na planta original.
 SÃ³ a partir dessa Ã©poca as mesmas foram anexadas Ã  planta
 original.
 A diretora nesse perÃ-odo era a Professora Neuseli e a adjunta era a Professora
Hilda, que hoje realiza trabalho de estÃ¡gio voluntÃ¡rio na instituiÃ§Ã£o.
 A professora Neuseli sonhava com a reforma, mas faleceu e nÃ£o chegou a ver a 
conclusÃ£o das obras.

Quanto ao aspecto pedagÃ³gico jÃ¡ passou por vÃ¡rias mudanÃ§as na metodologia do
ensino.
 A unidade jÃ¡ teve atendimento ao aluno especial que recebia essa denominaÃ§Ã£o
em funÃ§Ã£o de nÃ£o apresentar as prontidÃµes para a alfabetizaÃ§Ã£o.
 Assim existia na hora da matrÃ-cula inicial a frequÃªncia desse aluno na turma 
CAD (Classe de AdaptaÃ§Ã£o). A crianÃ§a poderia ficar
 na classe atÃ© obter as prontidÃµes.
 Ao final do ano havia o teste de GILLE e caso a crianÃ§a ficasse reprovada ela 
iria frequentar a classe IE (Imaturo Especial).

Nesse perÃ-odo havia os especialistas em educaÃ§Ã£o, orientador e supervisor 
educacional, que foram acabando na rede municipal devido Ã s aposentadorias.
 A instituiÃ§Ã£o jÃ¡ trabalhou, durante os anos de 1974 atÃ© 1979, com alunos da
EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© a oitava sÃ©rie, mas aos poucos os alunos foram sendo 
remanejados para a E.M RosÃ¡ria Trotta.

A Sala de Leitura recebeu o nome de Maria Isabel dos Santos em homenagem Ã  
primeira diretora nomeada e o Gabinete da DireÃ§Ã£o, a sala Olga de Souza 
Meirelles, recebeu esse nome para homenagear a diretora da instituiÃ§Ã£o na 
dÃ©cada de 70, Ã©poca da primeira reforma da escola e foi inaugurada em 18 de 
abril de 1973.

Hoje a E.M.BelisÃ¡rio Pena Ã© procurada por vÃ¡rias comunidades devido aos 
vÃ-nculos histÃ³ricos e afetivo com pais, mÃ£es, avÃ³s e tios, ex-alunos, que 
valorizam os serviÃ§os oferecidos Ã  Ã¡rea Educacional. 

A unidade atende alunos de SantÃ-ssimo, Senador Doutor
 Augusto de Vasconcelos e Campo Grande.
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[FOTO]

O espaÃ§o fÃ-sico da instituiÃ§Ã£o Ã© composto por: 1 gabinete da direÃ§Ã£o, 10 
salas de aula, 1 sala de leitura, 1 laboratÃ³rio de informÃ¡tica, 1 refeitÃ³rio,
4 banheiros para alunos, secretaria e 1 sala de professores.

Atualmente a escola atende da EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 5
 ano do Ensino Fundamental.
 O Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico tem lugar privilegiado no contexto da 
comunidade escolar, sendo objeto de aprofundamento atravÃ©s da prÃ¡tica 
pedagÃ³gica alicerÃ§ada pela LegislaÃ§Ã£o Educacional vigente.

[FOTO]

O atual Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico (P.P.P.) 
Ã© construÃ-do a partir das demandas e necessidades sociais, cognitivas, 
culturais, Ã©ticas, estÃ©ticas, polÃ-ticas e econÃ´micas com vistas Ã  
formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o partÃ-cipe, solidÃ¡rio e transformador.

[FOTO]

[FOTO]

Para que esse trabalho seja efetivado Ã© necessÃ¡rio que os elementos da 
comunidade escolar adquiram a posiÃ§Ã£o de constantes questionadores das 
diferentes aÃ§Ãµes que se desenvolvem no cotidiano da escola e do papel de cada 
profissional.
 Para a efetivaÃ§Ã£o dessa proposta que estÃ¡ sendo construÃ-da Ã  partir do 
fortalecimento da auto- estima e auto-conceito de todos os envolvidos, os 
vÃ-nculos serÃ£o efetivados e as relaÃ§Ãµes de ensino consolidadas numa escola 
cidadÃ£ que procura atuar com
 criatividade e criticidade, os conhecimentos e informaÃ§Ãµes, cumprindo a 
funÃ§Ã£o bÃ¡sica da InstituiÃ§Ã£o escolar durante sÃ©culos, ou seja, transmitir 
a histÃ³ria social acumulada e a cultura das geraÃ§Ãµes anteriores, alÃ©m de 
proporcionar aos aprendentes a oportunidade de construÃ-rem sua prÃ³pria 
histÃ³ria.

A Equipe TÃ©cnico Administrativa e PedagÃ³gica Ã© formada: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

O texto e as fotos nos foram enviados pela professora Gisele.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

Toda a equipe BelisÃ¡rio Pena agradece o cuidado e carinho da postagem.
Postado por 
Gisele
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 em 12/08/2011 15:44

Ã‰ gratificante trabalhar num lugar onde todos se comprometem com o 
desenvolvimento cognitivo e
 moral dos seus alunos.
Postado por 
Claudia Helana
 em 12/08/2011 23:06

ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido nesta instituiÃ§Ã£o!
Postado por 
Ana Paula dos Santos Fortes
 em 13/08/2011 15:42

Eu jÃ¡ fui aluna da BelisÃ¡rio, hoje somos parceiros na educaÃ§Ã£o das crianÃ§as
do bairro. ParabÃ©ns a toda equipe!!!
Postado por 
Marta Barreto
 em 14/08/2011 22:11

Nossa !
essa escola me marcou !
Eu tive aula com a Professora Claudia  que estÃ¡ na foto a cima,e como uma 
crianÃ§a chorei pois nÃ£o sÃ³ ela como toda a escola,lembra a minha infancia 
.Sei que a "Tia Claudia" (rs adorava chama-la assim rs) possivelmente nÃ£o vÃ¡ 
lembrar de mim pelo fato de ter milhares de aluno ,Mas queria deixa um grande 
abraÃ§o e dizer que algum dia espero estar ai pra dar um grande abraÃ§o nela e 
agradecer pela dedicaÃ§Ã£o, e por tudo que ela fez por todos nÃ³s alunos!
Postado por 
JoÃ£o Paulo
 em 01/11/2011 21:42

Oie gente sou eu da T: 1401 a Raquel ! Eu amo a minha escola !!!
Postado por 
Raquel T:1401
 em 25/11/2011 22:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/08/2011

 <TÃTULO>
Aprendendo com a horta, na Escola do Professor VÃ-tor

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, meioambiente, saÃºde.

 [VÃDEO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

meioambiente
(95)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

Como Ã© maravilhoso ver um projeto que cresce com alunos, professores e 
funcionÃ¡rios, almejando qualidade melhor de vida, atravÃ©s da  educaÃ§Ã£o 
ambiental e alimentar, proporcionada pela Escola Municipal Professor JoÃ£o 
Gualberto Jorge do Amaral. ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 15/08/2011 08:00

Muito legal!
Postado por 
Elisiene Barbosa
 em 15/08/2011 10:22

ParabÃ©ns!!!!!!
Postado por 
Adriana Valoura
 em 15/08/2011 12:38

Que lindo! Saudade das aulas de tÃ©cnicas industriais e agrÃ-colas... tempo bom!
ParabÃ©ns direÃ§Ã£o , professores ,funcionÃ¡rios e alunos.Um abraÃ§o carinhoso 
no professor responsÃ¡vel pela horta, que me fez voltar no tempo  e resgatar 
momentos tÃ£o marcantes de minha vida escolar...parabÃ©ns!
Professora Rosana Sales(3Âª CRE)
Postado por 
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Rosana.sales
 em 15/08/2011 18:14

QUE TRABALHO LINDO!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
SHEILA TORRES
 em 15/08/2011 23:34

QUE TRABALHO LINDO!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
SHEILA TORRES
 em 15/08/2011 23:34

ParabÃ©ns! Tudo muito lindo! Nota 1000!
Postado por 
Flavia Cristina Barbosa
 em 16/08/2011 13:50

Saudade da Escola
Postado por 
Stefany
 em 03/07/2012 14:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 09/08/2011

 <TÃTULO>
Lista de Blogs e de Postagens Rioeduca - facilitando a votaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
trofÃ©urioeduca, rioeduca.

Nesta semana de votaÃ§Ã£o para o TrofÃ©u Rioeduca, quanto mais pistas para 
escolhermos os favoritos, melhor.

Por isso, a equipe do Rioeduca se organizou e separou em links os blogs de suas 
CREs.

 LINK DE ACESSO Ã€ POSTAGEM COM O REGULAMENTO E O FORMULÃRIO DE VOTAÃ‡ÃƒO!

SAIBA MAIS SOBRE A ENTREGA DO TROFÃ‰U

Blogs da 1Âª CREÂ 

[FOTO]
Â Â Blogs da 2Âª CRE 

[FOTO]
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Blogs da 3Âª CRE 

[FOTO]

Blogs da 4Âª CRE -Â 

[FOTO]

Blogs da 5Âª CREÂ 

[FOTO]

Blogs da 6Âª CRE -Â 

[FOTO]

Blogs da 7Âª CRE -Â 

[FOTO]

Blogs da 8Âª CRE 

Blogs da 9Âª CRE - 

[FOTO]

Blogs da 10Âª CRE -Â 

[FOTO]

As postagens dos projetos tambÃ©m ficarÃ£o bem mais fÃ¡ceis de serem encontradas
seguindo as pistas que damos abaixo:

Procure a postagem pela CRE

1Âª CRE

2Âª CRE

3Âª CRE

4Âª CRE

5Âª CRE

6Âª CRE

7Âª CRE
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8Âª CRE

9Âª CRE

10Âª CRE

rioeduca
(69)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

Essa iniciativa Ã© Ã³tima. Pena que o tempo estabelecido para a votaÃ§Ã£o Ã© 
curto.
Um abraÃ§o.
Postado por 
Herizete Staneck
 em 09/08/2011 17:59

OlÃ¡ amigas, achei Ã³timo essa iniciativa , porÃ©m concordo com a colega que o 
tempo Ã© muito curto. E gostaria de comunicar que o nome do meu blog(educadores)
estÃ¡ escrito errado(http://er-comprazer.blogspot.com)...o certo Ã©:

Página 725



RIOEDUCA 1
http://ler-com-prazer.blogspot.com
Agradeceria se fizessem o devido reparo.Uma vez que quando se clica no endereÃ§o
dÃ¡ "blog nÃ£o encontrado". Um abraÃ§o para toda equipe do rioeduca e parabÃ©ns 
pelo Ã³timo trabalho.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 09/08/2011 20:15

Oi, estou aqui de novo, porque verifiquei que na postagem do endereÃ§o do blog 
da minha escola tambÃ©m estÃ¡ escrito errado. Ao cllicar, conduz para pÃ¡gina 
nÃ£o encontrada.
O endereÃ§o certo Ã© http://escola-lais-netto-dos-reis-blogspot.com
Agradeceria se fizessem o acerto. Um abraÃ§o para todos. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 10/08/2011 12:32

Querida Professora Maria Delfina Rodrigues, agradeÃ§o por sinalizar os problemas
de endereÃ§os dos blogs, nosso sucesso se deve a essa constante interaÃ§Ã£o. 
Aproveito para informar que os mesmos jÃ¡ foram reparados. Um grande abraÃ§o.
Postado por 
Ana Accioly
 em 11/08/2011 09:46

TambÃ©m achei o perÃ-odo de divulgaÃ§Ã£o muito pequeno... E acho que o link para
votaÃ§Ã£o poderia estar mais Ã  mostra! AmanhÃ£ sai o resultado? Estou curiosa 
pelos premiados!!!
Postado por 
Carolina
 em 14/08/2011 23:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/08/2011

 <TÃTULO>
E.M. Pereira Passos - Por Um Mundo Melhor

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais.

[FOTO]

A Escola Municipal Pereira Passos, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, 
acaba de entrar para histÃ³ria, por ser a primeira das dez escolas da Cidade 
Maravilhosa a receber uma sala de m
sica do Projeto Social 
Por Um Mundo Melhor
, do Rock in Rio.
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No 
ltimo dia 11, os jovens estudantes do 6
 ano da E.M Pereira Passos sentiram o coraÃ§Ã£o bater mais forte ao assistirem a
cerimÃ´nia de inauguraÃ§Ã£o que os brindava com a significativa oportunidade de 
aprender m
sica.

Os alunos estÃ£o radiantes com a novidade que afetarÃ¡ suas vidas para sempre, 
afinal m
sica Ã© a arte que desenvolve sensibilidade, estimula a socializaÃ§Ã£o e envolve
a emoÃ§Ã£o. NÃ£o hÃ¡ d
vidas, portanto, que a m
sica Ã© poderosa aliada educacional e um estÃ-mulo para a aprendizagem.

[FOTO]

A sala de m
sica da E. M. Pereira Passos estÃ¡ linda e encanta quem vÃª. Preparada com 
isolamento ac
stico, ar condicionado, mobiliÃ¡rio, iluminaÃ§Ã£o especial, TV, CD player, DVD, 
a sala conta com 30 instrumentos de percussÃ£o.

Os jovens alunos irÃ£o aprender m
sica pelo mÃ©todo 
O Passo
, de 
Lucas Ciavatta,
 que jÃ¡ Ã© utilizado no Brasil e no exterior. O mÃ©todo se baseia num andar em 
ciclos, que ajuda a desenhar mentalmente um mapa da m
sica que se toca. Desta forma Ã© possÃ-vel tornar o tempo visÃ-vel. Com 
O Passo
, tudo fica mais fÃ¡cil, e o aluno sente que anda sobre a m
sica. A aprendizagem ganha sentido, pois se aprende a tocar, compreendendo o que
toca.

Os professores, alunos e famÃ-lias da Escola Municipal Pereira Passos estÃ£o 
orgulhosos de receberem o projeto, mas esta alegria alcanÃ§arÃ¡ muitos alunos, 
pois mais nove escolas cariocas tambÃ©m receberÃ£o estas salas.
Aguarde mais notÃ-cias, pois o Rioeduca vai acompanhar cada passo do Projeto em 
todas as escolas participantes do 
Por Um Mundo Melhor!!!
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Muito bom receber o Projeto Social "Por Um Mundo Melhor", do Rock in Rio. A 5Âª 
CRE, atravÃ©s da EM ItÃ¡lia, aguarda. Seria maravilhoso que outras escolas 
pudessem recebÃª-la tambÃ©m. A mÃºsica amplia horizontes, viaja por locais mais 
distantes atravÃ©s do seu repertÃ³rio, alÃ©m, Ã© claro, de abrir um leque de 
possibilidades profissionais para nossos alunos. ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 15/08/2011 08:05

ParabÃ©ns professores e alunos. Um passo pequeno para grandes mudanÃ§as. Passos 
para o futuro.
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 15/08/2011 21:17

ParabÃ©ns EM Pereira Passo e ao Professor Francisco.
Postado por 
Adonias Ribeiro
 em 16/08/2011 23:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 19/08/2011

 <TÃTULO>
Multiculturalismos para Professores e Coordenadores PedagÃ³gicos

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 18/08/2011

 <TÃTULO>
Dia dos avÃ³s, uma homenagem da EM Mato Grosso_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Portal da FamÃ-lia: 
http://www.portaldafamilia.org/datas/avos/origemdiadosavos.shtml
Regina Bizarro_Representante na 5
 CRE
reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: @rebiza
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/08/2011

 <TÃTULO>
AÃ§Ãµes e Projetos da E.M. Professor JosuÃ© de Castro

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, meioambiente.

A 
Escola Municipal Professor JosuÃ© de Castro
, localiza-se na Vila do JoÃ£o, na Comunidade da MarÃ©, atende aproximadamente 
2.000 alunos, do 1
 ao 9
 ano. A diretora se chama 
Christiane Lagarto
 e sua adjunta Ã©a Professora
Hellen Ferreira
. A Escola possui os seguintes projetos: 
Bairro Educador, Curso de Linguas, Oficina de Hip Hop, Mais EducaÃ§Ã£o, Aulas de
M
sica e InformÃ¡tica, entre outros
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.

Sou um homem interessado no espetÃ¡culo do mundo
.

Professor JosuÃ© de Castro

[FOTO]

Nascido em Recife, em 1908.

Formado em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do 
Brasil, em 1929.

Livre-docente de Fisiologia da Faculdade de Medicina do Recife, 1932; Professor 
CatedrÃ¡tico de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia e CiÃªncias Sociais 
do Recife, 1933 a 1935; Professor CatedrÃ¡tico de Antropologia da Universidade 
do Distrito Federal, 1935 a 1938; Professor CatedrÃ¡tico de Geografia Humana da 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 1940 a 1964.

Convidado oficial do Governo Italiano para realizar um ciclo de conferÃªncias 
nas Universidades de Roma e NÃ¡poles sobre 
Os Problemas de AclimataÃ§Ã£o Humana nos TrÃ³picos
, 1939.

Convidado oficial de Governos de vÃ¡rios paÃ-ses para estudar problemas de 
alimentaÃ§Ã£o e nutriÃ§Ã£o. Entre eles : Argentina (l942), Estados Unidos 
(l943), Rep
blica Dominicana (l945) , MÃ©xico (l945), FranÃ§a (l947).

Chefe da ComissÃ£o que realizou o inquÃ©rito sobre as CondiÃ§Ãµes de Vida das 
Classes OperÃ¡rias do Recife (primeiro inquÃ©rito desta natureza levado a efeito
no paÃ-s), 1933.

Membro da 
ComissÃ£o de InquÃ©rito para Estudo da AlimentaÃ§Ã£o do Povo Brasileiro
, realizado pelo Departamento Nacional de Sa
de, 1936.

Detentor do PrÃªmio PandiÃ¡ CalÃ³geras, 1937.

ldealizador, Organizador e Diretor do ServiÃ§o Central de AlimentaÃ§Ã£o, depois 
transformado no ServiÃ§o de AlimentaÃ§Ã£o da PrevidÃªncia Social (SAPS ), 1939 e
1941.

Presidente da Sociedade Brasileira de AlimentaÃ§Ã£o, 1942 a 1944.

Idealizador e Diretor do Instituto de NutriÃ§Ã£o da Universidade do Brasil, 
1946.

PrÃªmio JosÃ© VerÃ-ssimo da Academia Brasileira de Letras, 1946.
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Delegado do Brasil na 
ConferÃªncia de AlimentaÃ§Ã£o e Agricultura das NaÃ§Ãµes Unidas,
, convocado pela FAO (Food and Agriculture Organization) agosto de 1947.

Membro do 
ComitÃª Consultivo Pennanente de NutriÃ§Ã£o
, da FAO, 1947.

Professor Honoris-Causa da Universidade de Santo Domingos, Rep
blica Dominicana, 1945; da Universidade de San Marcos, Lima, 1950; da 
Universidade de Engenharia, Lirna, 1965.

Organizada pelo IBASE, FASE e pela FamÃ-lia JosuÃ© de Castro (19/09/83)

SessÃ£o de abertura sob a PresidÃªncia do entÃ£o Vice Governador Professor Darcy
Ribeiro

Presidente do Conselho da OrganizaÃ§Ã£o para AlimentaÃ§Ã£o e Agricultura das 
NaÃ§Ãµes Unidas (FAO), 1952 e 1956.

Presidente da AssociaÃ§Ã£o Mundial de Luta Contra a Fome (ASCOFAM).

PrÃªmio Roosevelt
 da Academia de CiÃªncias PolÃ-ticas dos EUA, 1952.

Grande Medalha da Cidade de Paris
, 1953.

PrÃªmio Internacional da Paz
, 1954.

Grande Cruz do MÃ©rito MÃ©dico, Brasil.

Oficial da LegiÃ£o de Honra
, FranÃ§a, 1955

Presidente eleito do ComitÃª Governamental da Campanha de Luta Contra a Fome, 
ONU, 1960.

Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco, 1954 a 1962.

Embaixador do Brasil na ONU, em Genebra, 1962 a 1964.

Demitiu-se em virtude do golpe militar de 31 de marÃ§o de 1964 que, atravÃ©s do 
Ato Institucional N
.1, lhe cassaria os direitos polÃ-ticos, em 09 de abril do mesmo ano.

Detentor da 
Ordem de AndrÃ©s Bello
 do Governo da Venezuela, 1968.
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Membro de vÃ¡rias AssociaÃ§Ãµes e Academias no Brasil e no Exterior.

Fundador e Presidente do Centro Internacional para o Desenvolvimento - (CID) , 
Paris, 1965 - 1973

Presidente da AssociaÃ§Ã£o MÃ©dica Internacional para o Estudo e CondiÃ§Ãµes de 
Vida e Sa
de (AMIEV), 1970. - Professor Estrangeiro Associado ao Centro UniversitÃ¡rio 
Experimental de Vincennes, Universidade de Paris, 1968 a 1973.

Exilado na FranÃ§a, 
faleceu em Paris em 24 de setembro de 1973
.

[FOTO]

NÃ£o se morre sÃ³ de enfarte, ou de glomero-nefrite crÃ´nica...

     Morre-se tambÃ©m de saudade.

Acho que foi ele que disse: - existe fome no Brasil. Ele que deu Ã  fome o 
estatuto polÃ-tico e cientÃ-fico quando levantou essa questÃ£o.
... este Ã© um crime polÃ-tico que a ditadura militar tem que debitar na sua 
imensa conta. A morte dele no exÃ-lio.

BETINHO

JosuÃ© Ã© uma das pessoas que eu mais admirei. Eu digo mesmo que JosuÃ© Ã© o 
homem mais inteligente e mais brilhante que eu conheci.
... o diabo Ã© que me dava uma inveja enorme - JosuÃ© era brilhante em todas as 
lÃ-nguas... IncrÃ-vel!
... mas isso do intelectual mais eminente do paÃ-s, a figura mais importante do 
territÃ³rio brasileiro, a mais visÃ-vel... esse, ser levado Ã  morte em 
tristeza, querendo vir...

DARCY RIBEIRO

Ele era apenas um brasileiro - um grande brasileiro. Um cientista, um escritor, 
um homem p
blico, devotado Ã  sua pÃ¡tria, ao seu povo...
...Sabia da injustiÃ§a, das nossas mazelas, sabia da fome... e como sabia da 
fome!

JORGE AMADO

Um dos traÃ§os fundamentais de JosuÃ© de Castro era a sua clarividÃªncia. A 
clarividÃªncia Ã© uma virtude que se adquire pela intuiÃ§Ã£o, mas sobretudo pelo
estudo. Ã‰ tentar ver a parte do presente que se projeta no futuro.

MILTON SANTOS -
GeÃ³grafo
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Galeria Bibliografica

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Pela memÃ³ria e pelo coraÃ§Ã£o, rejubilamo-nos por este brasileiro 
extraordinÃ¡rio que conosco lutou para fazer reinar a justiÃ§a e a solidariedade
internacionais. JosuÃ© de Castro nÃ£o Ã© mais um de nÃ³s.

 Luis EcheverrÃ-a Ãlvarez,

     Presidente do MÃ©xico, na FAO, em 1974

...Escrever um livro que informe, ensine, descubra verdades encobertas ou 
controvertidas, isso sim, representa na realidade um mundo de honestidade, 
esfÃ´rÃ§o, labuta, rigor - alÃ©m do talento natural que exige em grandes doses. 
E Ã© pois o sentimento da minha inidoneidade que me afeta ao tentar um 
comentÃ¡rio em tÃ´rno do livro ilustre do Professor JosuÃ© de Castro: - 
Geografia da Fome
. 
Raquel de Queiroz - DiÃ¡rio de NotÃ-cias - Rio de Janeiro

O Problema da AlimentaÃ§Ã£o no Brasil
, Companhia Editora Nacional, SÃ£o Paulo/Rio de Janeiro, 1933 (Col. Brasiliana).

O Problema FisiolÃ³gico da AlimentaÃ§Ã£o no Brasil
. Editora Imprensa Industrial, Recife, 1932.

CondiÃ§Ãµes de Vida das Classes OperÃ¡rias do Recife.
 Departamento de Sa
de P
blica, Recife, 1935.

AlimentaÃ§Ã£o e RaÃ§a
. Editora CivilizaÃ§Ã£o Brasileira, Rio de Janeiro, l935.

Therapeutica DietÃ©tica do Diabete
. ln: Diabete. Livraria do Globo, Porto Alegre, 1936. p.271-294.

DocumentÃ¡rio do Nordeste
. Livraria JosÃ© Olympio, Rio de Janeiro, 1937.
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A AlimentaÃ§Ã£o Brasileira Ã  Luz da Geografia Humana.
 Livraria do Globo, Rio de Janeiro, 1937.

Fisiologia dos Tabus
. Editora NestlÃ©, Rio de Janeiro, 1939.

Geografia Humana.
 Livraria do Globo, Rio de Janeiro, 1939.

Alimentazione e Acclimatazione Umana nel Tropici
. MilÃ£o, 1939.

Geografia da Fome
. Editora O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1946. 
ltima EdiÃ§Ã£o - Gryphus, RJ, 1992. PrÃªmio JosÃ© VerÃ-ssimo da Academia 
Brasileira de Letras.

La AlimentaciÃ³n em los Tropicos
. Fondo de Cultura EconÃ³mica, MÃ©xico, 1946.

Fatores de LocalizaÃ§Ã£o da Cidade do Recife
. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1947. 81p.

GeopolÃ-tica da Fome
. Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janeiro, 1951.

A Cidade do Recife
 - Ensaio de Geografta Humana. Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janeiro, 
1956.

TrÃªs Personagens
. Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janeiro, 1955.

O Livro Negro da Fome
. Editora Brasiliense, SÃ£o Paulo, 1957.

Ensaios de Geografia Humana
. Editora Brasiliense, SÃ£o Paulo, 1957.

Ensaios de Biologia Social.
 Editora Brasiliense, SÃ£o Paulo, 1957.

Sete Palmos de Terra e um CaixÃ£o
. Editora Brasiliense, SÃ£o Paulo, 1965.

Ensayos sobre el Sub-Desarrollo.
 Siglo Veinte, Buenos Aires, 1965.

Adonde va la AmÃ©rica Latina?
 Latino Americana, Lima, 1966.

Homens e Caranguejos.
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 1.ed. Porto, BrasÃ-lia, 1967.

A ExplosÃ£o DemogrÃ¡fica e a Fome no Mundo.
 lta
, Lisboa, 1968.

EI Hambre - Problema Universal.
 La PlÃ©yade, Argentina, 1969.

Latin American Radicalism
. Vintagem Books, New York, 1969.

A EstratÃ©gia do Desenvolvimento
. Cadernos Seara Nova, Lisboa, 1971.

Mensagens
. Colibri, BogotÃ¡, 1980.

Fome um Tema Proibido.
ltima EdiÃ§Ã£o civilizaÃ§Ã£o Brasileira 2003. Organizadora: Anna Maria de 
Castro.

Festa das Letras.
ltima EdiÃ§Ã£o - Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1996.

Suas obras foram traduzidas e editadas em 25 idiomas.

FONTE
http://www.josuedecastro.com.br/port/biblio.html
http://www.josuedecastro.com.br/port/bio.html

A Escola e suas aÃ§Ãµes

[FOTO]

Juntos nessa alianÃ§a pela concientizaÃ§Ã£o e preservaÃ§Ã£o do meio ambiente, 
aliando o lazer a concientizaÃ§Ã£o. As aulas passeios, as palestras e as 
experiÃªncias estÃ£o em conson
ncia com o 
P.P.P. da U.E.
(NOSSA ESCOLA POR UM MUNDO MELOR).

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O resgate da figura paterna no ambiente escolar, trazer o pai para participar da
vida de seu filho na escola tambÃ©m Ã© um objetivo dessa Equipe.
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Tudo o que acontece na
Escola Municipal Professor JosuÃ© de Castro
 estÃ¡ no

http://emjosuedecastro.blogspot.com/

meioambiente
(95)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/08/2011

 <TÃTULO>
As Eletivas no GinÃ¡sio Experimental Carioca Von Martius
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<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, gec, blogsdeescola.

[FOTO]

No GinÃ¡sio Experimental Carioca existem Atividades Diversificas
- 
ELETIVAS
 - 
que sÃ£o de livre escolha do aluno, para apoiar seu Projeto de Vida. EsSas 
atividades sÃ£o desenvolvidas ao longo do semestre.

Vamos conhecer um pouco deste projeto, que faz parte das orientaÃ§Ãµes trazidas 
pelos consultores e ver a culmin
ncia do primeiro semestre.

As orientaÃ§Ãµes curriculares das disciplinas eletivas tem como objetivo geral a
 utilizaÃ§Ã£o de diferentes linguagens - verbal, matemÃ¡tica, grÃ¡fica, 
plÃ¡stica, corporal - como meio para expressar e comunicar ideias, interpretar e
usufruir das produÃ§Ãµes da cultura. Assim, segundo o PCN do Ensino Fundamental 
(1999), a escola, em cumprimento ao seu papel primordial, deve pensar num 
currÃ-culo como instrumentaÃ§Ã£o da cidadania democrÃ¡tica, contemplando conte
dos e estratÃ©gias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a 
realizaÃ§Ã£o de atividades nos trÃªs domÃ-nios da aÃ§Ã£o humana: a vida em 
sociedade, a atividade produtiva e a experiÃªncia subjetiva, incorporando como 
diretrizes gerais e orientadoras as quatro premissas apontadas pela UNESCO para 
a educaÃ§Ã£o na sociedade contempor
nea:

 APRENDER A CONHECER 
 saberes que permitem compreender o mundo;

 APRENDER A FAZER 
 desenvolvimento de habilidades e o estÃ-mulo ao surgimento de novas aptidÃµes;

 APRENDER A CONVIVER 
 aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a percepÃ§Ã£o 
das interdependÃªncias;

 APRENDER A SER 
 preparar o indivÃ-duo para elaborar pensamentos autÃ´nomos e crÃ-ticos; 
exercitar a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginaÃ§Ã£o.

Conforme o PCN (1999), a partir desses princÃ-pios gerais, o currÃ-culo deve ser
articulado em torno de eixos bÃ¡sicos orientadores da seleÃ§Ã£o de conte
dos significativos, tendo em vista as competÃªncias e habilidades que se 
pretende desenvolver no Ensino Fundamental, considerando o contexto da sociedade
em constante mudanÃ§a e a prova da validade e de relev
ncia social desse currÃ-culo.
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Para tal, a Lei n
 9.394/96 (LDB) determina a construÃ§Ã£o dos currÃ-culos 
com uma Base Nacional Comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
caracterÃ-sticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela
 (Art.26) e, portanto, referenciados nos requerimentos legais e nas premissas do
Plano de AÃ§Ã£o do GinÃ¡sio Experimental Carioca, essa proposta serÃ¡ incluÃ-da 
no desenho curricular, a fim de possibilitar ao educando a construÃ§Ã£o do seu 
prÃ³prio currÃ-culo; ampliar conceitos, procedimentos ou temÃ¡ticas de uma 
disciplina ou Ã¡rea de conhecimento que nÃ£o sÃ£o garantidas no espaÃ§o 
cotidiano disciplinar; possibilitar o desenvolvimento de projetos de acordo com 
os interesses dos alunos e da comunidade a que pertencem ou, ainda, favorecer a 
preparaÃ§Ã£o para a sua futura aquisiÃ§Ã£o de capacidades especÃ-ficas para o 
trabalho. 

No entanto, o desenvolvimento da parte diversificada nÃ£o implica em 
profissionalizaÃ§Ã£o, mas na diversificaÃ§Ã£o de experiÃªncias escolares com o 
objetivo curricular, ou mesmo aprofundamento de estudos, quando o contexto assim
exigir, atravÃ©s de situaÃ§Ãµes didÃ¡ticas diversificadas, tendo como foco 
principal o desenvolvimento e consolidaÃ§Ã£o dos conhecimentos das Ã¡reas, de 
forma contextualizada, referindo-os a atividades de prÃ¡ticas sociais e 
produtivas.

Enfim, a parte diversificada deverÃ¡, portanto, ser integrada Ã  Base Nacional 
Comum para que o currÃ-culo faÃ§a sentido como um todo, seja atravÃ©s do 
enriquecimento, ampliaÃ§Ã£o, diversificaÃ§Ã£o, desdobramento de conte
dos da Base Nacional Comum ou de parte deles, por meio de estudos focalizados em
problemas (situaÃ§Ãµes-problema) selecionados pela equipe escolar, de forma que 
eles sejam organicamente integrados ao currÃ-culo, superando definitivamente a 
concepÃ§Ã£o de projeto como atividade 
extra
 curricular. 

Assim, a parte diversificada Ã© decisiva na construÃ§Ã£o da identidade de cada 
escola e cabe aos professores despertar nos estudantes a curiosidade e o 
aprofundamento de temÃ¡ticas por eles sugeridas, articulando-se com as demais 
disciplinas, favorecendo um espaÃ§o rico e diversificado para discussÃµes, 
estudos, intervenÃ§Ãµes, produÃ§Ãµes, criatividade, atitude interdisciplinar, 
construÃ§Ã£o do conhecimento e enriquecimento do currÃ-culo individual e da 
Escola. 

Prof
 Thereza Paes Barreto

     Consultora UFPE/ICE

ORIENTAÃ‡Ã•ES CURRICULARES PARA AS DISCIPLINAS ELETIVAS - 7
, 8
 e 9
 ANO
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Objetivos

Enriquecer, ampliar, diversificar os conte
dos da Base Nacional Comum ou de parte deles, por meio de estudos focalizados em
problemas (situaÃ§Ãµes-problema) selecionados pela equipe escolar, de forma que 
eles sejam organicamente integrados ao currÃ-culo escolar, favorecendo o 
desenvolvimento da autonomia e o aprendizado da cooperaÃ§Ã£o e da participaÃ§Ã£o
social.

 Refletir o papel da pesquisa como fonte de aquisiÃ§Ã£o de conhecimento.

 Reconhecer situaÃ§Ãµes que indiquem pesquisa no cotidiano das pessoas e no meio
em que vive.

 Problematizar situaÃ§Ãµes reais do nosso cotidiano.

 Apresentar atitudes investigativas diante de situaÃ§Ãµes problematizadoras 
apresentadas pelo grupo-classe.

 Analisar diferentes tipos de pesquisa, caracterizando-as quanto Ã s suas 
aplicabilidades e reconhecendo as etapas de elaboraÃ§Ã£o das mesmas.

 Identificar numa situaÃ§Ã£o observada/investigada os elementos principais que a
caracterizam e definem.

 Identificar a relev
ncia social de pesquisas.

 Realizar trabalhos/atividades em grupo como forma coletiva de construÃ§Ã£o de 
conhecimentos.

 Realizar coletas, organizaÃ§Ãµes e interpretaÃ§Ãµes de dados relativas Ã s 
realidades investigadas.

 Utilizar-se de recursos tecnolÃ³gicos nos processos investigativos realizados 
dentro ou fora de sala de aula, diversificando-os e adequando-os quando 
necessÃ¡rio.

 Apresentar por escrito e oralmente anÃ¡lises crÃ-ticas em relaÃ§Ã£o a 
trabalhos/atividades nas diversas disciplinas do currÃ-culo escolar.

 Elaborar instrumentos diversos para coleta de dados;

 Aplicar instrumentos de pesquisas diversos no espaÃ§o escolar
 ou em outros espaÃ§os;

 Utilizar elementos bÃ¡sicos de EstatÃ-stica para anÃ¡lise de dados.

 Apresentar os resultados das pesquisas e dos dados coletados/analisados 
demonstrando domÃ-nio de conhecimento acerca dos mesmos.
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Conte
dos

Temas propostos pelos estudantes, pelos professores, pela Secretaria Municipal 
de EducaÃ§Ã£o ou parceiros.

Habilidades

 Identificar diferentes formas de elaboraÃ§Ã£o de projetos;

 Selecionar temas e metodologias de relev
ncia para o projeto escolar;

 Desenvolver estratÃ©gias de comunicaÃ§Ã£o dos resultados alcanÃ§ados atravÃ©s 
da realizaÃ§Ã£o de projetos.

SugestÃµes

As opÃ§Ãµes didÃ¡ticas, os mÃ©todos, a organizaÃ§Ã£o e o 
mbito das atividades, a organizaÃ§Ã£o do tempo e do espaÃ§o que formam as 
eletivas, sÃ£o espaÃ§os privilegiados para ensinar valores, atitudes, conceitos 
e prÃ¡ticas sociais.

O trabalho em grupo Ã© considerado uma forma privilegiada para a realizaÃ§Ã£o de
aprendizagens coletivas visto que nessas situaÃ§Ãµes os alunos negociam 
significados, desenvolvem a competÃªncia argumentativa e aprendem a lidar com 
diferentes ritmos, posiÃ§Ãµes e entendimentos que cada um apresenta.

A
CULMIN
NCIA DAS ELETIVAS do 1
 semestre no GEC Von Martius na 9
 CRE, aconteceu no dia 14 de
julho. Tudo foi registrado em fotos
e vÃ-deo pelo nosso estagiÃ¡rio Caio Morais.

Vamos conferir?

DanÃ§ando para nÃ£o danÃ§ar
, 
com a professora EdnÃ©a.

[FOTO]

Conhecendo Campo Grande
, 
com o professor AbrahÃ£o.
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[FOTO]

Cine Club Carioca
, 
com a professora Juliana.

[FOTO]

Despertar PoÃ©tico
, 
com a professora Tatiana.

[FOTO]

Escola de Rock
 , com o professor Alex e a professora Carla.

[FOTO]

Esporte 
 Construindo uma histÃ³ria de amor
,
 com o professor Mauro.

[FOTO]

Estamparte
, 
com a professora Glaucimar e professora Maria Aparecida.

[FOTO]

Meninos e meninas Ã© hora de saber
, 
com a professora Lucileide e a professora. Aldenora.

[FOTO]

MatemÃ¡tica para concurso
, 
com o professor Zulmar.

[FOTO]

Vamos brincar
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, 
com a professora Teresa e professora CÃ-ntia.

[FOTO]

Corrida e qualidade de vida
, 
com o professor JosÃ© Carlos e professor Gustavo.

[FOTO]

Nos vÃ-deos a seguir poderemos ver o resultado da Culmin
ncia das eletivas, foi uma 
FESTA!!!

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

E jÃ¡ iniciaram os trabalhos das Eletivas do segundo semestre, novas oficinas e 
reediÃ§Ã£o de algumas, vamos aguardar e conferir este trabalho que serÃ¡ postado
futuramente
neste blog.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.

[FOTO]
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9Âªcre
(227)

gec
(66)

blogsdeescola
(7)

 <COMENTÃRIOS>

O GinÃ¡sio Experimental Carioca Ã© um grande desafio e com certeza um desafio 
que vale a pena!
HÃ¡ muito tempo era necessÃ¡rio este investimento na qualidade do segundo 
segmento.
O desenvolvimento das disciplinas eletivas tem um papel importantÃ-ssimo na vida
escolar do adolescente. Ã‰ um espaÃ§o que veio para ficar!
Eu, na EM GetÃºlio Vargas, nÃ£o vejo a hora de chegar a nossa vez...
Postado por 
Neilda
 em 24/08/2011 16:38

ParabÃ©ns belo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 24/08/2011 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 16/08/2011

 <TÃTULO>
A presenÃ§a do Rioeduca na E.M Professora Maria Helena Alves Portilho

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

Página 745



RIOEDUCA 1

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/08/2011

 <TÃTULO>
MatÃ©rias do Jornal Informativo da 7Âª CRE - EdiÃ§Ã£o de Julho

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.

A ediÃ§Ã£o de julho do Informativo da 7
 CRE veio repleta de notÃ-cias sobre a produÃ§Ã£o dos alunos, professores e de 
toda a equipe de algumas escolas da regiÃ£o. Os
eventos englobaram
atividades de conscientizaÃ§Ã£o ambiental,
sessÃµes de cineminha com os vovÃ´s e vovÃ³s e atÃ© uma festa super animada 
comemorando os
50 anos de uma de nossas escolas! Confiram os principais destaques abaixo!
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[FOTO]

A C. M. RogÃ©rio Cardoso Furtado, vivenciando o Programa da PIC (Primeira Inf
ncia Completa), aos sÃ¡bados, de 8h Ã s 16h, oferece Ã s crianÃ§as que estÃ£o na
sua fila de espera, 3 refeiÃ§Ãµes durante o dia, atividades pedagÃ³gicas e l
dicas, banho, soninho e muito carinho. Os pais destas crianÃ§as frequentam a 
Escola de Pais
 e assistem palestras ministradas pelas Secretarias Municipais de EducaÃ§Ã£o, Sa
de e AssistÃªncia Social. Ao todo, sÃ£o 72 crianÃ§as atendidas entre crianÃ§as 
do CartÃ£o Carioca, Bolsa FamÃ-lia e outros. Ã‰ um Programa intensivo, somente 
aos sÃ¡bados, mas o grupo que trabalha na creche tem muito PIC!

[FOTO]

Os alunos da creche foram convidados para danÃ§ar no Teatro Carlos Gomes a m
sica: 
Venha de Lata, NegÃ£o...
 Esta coreografia foi apresentada na Mostra de DanÃ§a 2010. As crianÃ§as, 
vestidas de prata, encantaram a todos com a naturalidade da inf
ncia e danÃ§aram Ã  vontade, demonstrando muita satisfaÃ§Ã£o. Os responsÃ¡veis 
ficaram muito orgulhosos e a equipe da creche, lisonjeados, com seus pequeninos.

[FOTO]

A C. M. Vitorino Freire divulga: o seu solÃ¡rio estÃ¡ de 
cara nova
! ApÃ³s reforma geral, o espaÃ§o estÃ¡ ainda mais estimulante! A tÃ£o esperada 
reinauguraÃ§Ã£o aconteceu em 07/06 e foi pura alegria.

Em comemoraÃ§Ã£o pelo Dia do Cinema Nacional (19/06), na tarde de 20/06, 
aconteceu o 
Cineminha
 com os vovÃ´s e vovÃ³s. Em cartaz: 
MÃ´nica e os Super- HerÃ³is
, desenho animado de MaurÃ-cio de Souza. Tal atividade estÃ¡ em conson
ncia com o Projeto de 2011 da creche: 
1
 e 3
 Melhores idades de mÃ£os dadas
, cujo objetivo Ã© aproximar os alunos, valorizando e compartilhando 
experiÃªncias, resgatando memÃ³rias.

Normalmente, projetos de estÃ-mulo Ã  leitura tÃªm como estratÃ©gia central o 
passeio de livros da creche para o lar dos alunos. Na Vitorino Freire, o 
estÃ-mulo Ã  leitura Ã© diferenciado. LÃ¡ se desenvolve o Projeto: 
No aconchego dos livros
, premiado pelo MEC, quando as famÃ-lias vÃ£o para o espaÃ§o da creche e 
realizam leituras com suas crianÃ§as, tendo Ã  sua disposiÃ§Ã£o uma variedade de
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suportes e recursos. O projeto acontece todas as 6
 feiras, no horÃ¡rio da saÃ-da, desde o ano de 2009, mas no 
ltimo dia 17/06 foi especial: neste dia, todos puderam conhecer os novos 
tÃ-tulos adquiridos no XIII SalÃ£o do Livro. Quanta alegria! Os avÃ³s, que vem 
participando efetivamente do projeto, demonstraram muita impolgaÃ§Ã£o!

[FOTO]

No mÃªs de junho na E. M. PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO LORETO 

houve muitas comemoraÃ§Ãµes:

A Festa de 50 anos da Escola, completados no dia 2 de abril de 2011, foi 
realizada no GinÃ¡sio da FIJ. AlÃ©m de toda Comunidade Escolar, contaram com a 
presenÃ§a de ex-professores, ex- funcionÃ¡rios, do filho da ex-diretora Diva 
(que ficou na direÃ§Ã£o por mais de 20 anos) e do padre SebastiÃ£o, da Igreja 
Nossa Senhora do Loreto. Foi um dia muito emocionante!

A Prof
 Eliane trabalhou com suas turmas (8.501 e 1.501) a Oficina de Reaproveitamento 
e fez com os alunos bolos de casca de banana, embalados no Dia do Meio Ambiente.
O bolo ficou delicioso e a turma ainda espalhou a experiÃªncia para todos da 
escola, atravÃ©s do JORNAL CRIANÃ‡A.

A escola realiza, mensalmente, uma Oficina de Empreendedorismo com todos os seus
alunos divididos em grupos mistos para trabalhar o tema: Reciclagem, 
Reaproveitamento e ReutilizaÃ§Ã£o. Neste mÃªs, aproveitaram a ideia de fazer um 
porquinho/cofrinho para tambÃ©m trabalhar a import
ncia de se administrar o dinheiro e a relaÃ§Ã£o deste com o reaproveitamento. A 
prof
 de Sala de Leitura contou a histÃ³ria 
Onde estÃ¡ o dinheirinho?
 para toda a escola e, em sala, as professoras falaram sobre os 
3 Rs
 e os ensinaram a fazer o cofrinho/porquinho, utilizando garrafas de 
refrigerante. Fizeram entÃ£o um acordo de que os alunos deverÃ£o guardar 
dinheiro atÃ© o Dia das CrianÃ§as, quando abrirÃ£o os cofrinhos e comprarÃ£o 
algo para eles mesmos.

[FOTO]

No dia 22/06 a E. M. GastÃ£o Monteiro Moutinho, realizou a Feira Cultural, 
aberta aos responsÃ¡veis. Os diversos trabalhos apresentados dos alunos foram 
prestigiados por toda comunidade. Assuntos como: Projeto Tamar, Reciclagem e 
Sucatas, Mundo dos Dinossauros, Frutas que curam, HigienizaÃ§Ã£o Bucal, O centro
da Terra, GerminaÃ§Ã£o, Vegetais e Animais foram abordados de maneira bastante 
criativa, possibilitando, inclusive, a interaÃ§Ã£o dos visitantes como no 
Jogo da memÃ³ria sustentÃ¡vel
 e no 
Mural interativo dos animais
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. As crianÃ§as receberam aplicaÃ§Ã£o de fl
or e assistiram Ã  experiÃªncia do vulcÃ£o em erupÃ§Ã£o. O trabalho realizado 
superou as expectativas e a escola aproveita para agradecer o empenho e a 
participaÃ§Ã£o de todos!

Resultado do Mascote da E. M. GastÃ£o Monteiro Moutinho:

A UE estÃ¡ muito feliz, pois a sua 
Gincana SustentÃ¡vel
 jÃ¡ possui um Mascote. O vencedor foi batizado com o nome de 
Mundinho
. Agradecem a todos pela participaÃ§Ã£o!

[FOTO]

Seguindo a proposta do PSE, o CIEP DR. ADELINO DA PALMA CARLOS aproveitou a 
semana do meio ambiente para trabalhar os temas inerentes ao assunto, de forma 
integrada. A prof
 FlÃ¡via dinamizou uma JORNADA ECOLÃ“GICA, mobilizando todas as turmas da escola
a participarem com confecÃ§Ã£o de cartazes e atividades diversas: PASSEATA 
ECOLÃ“GICA, PLANTIO DO PAU-BRASIL, COLETA SELETIVA DE LIXO, OFICINA DE 

  RECICLÃVEIS, MINI HORTINHAS URBANAS, FEIRA LITERÃRIA E ECOLÃ“GICA, visita da 
Equipe do Posto de Sa
de Newton Bethlem, da PraÃ§a Seca, fazendo PREVENÃ‡ÃƒO CONTRA DENGUE, e 
CONFERÃŠNCIA DAS CARTEIRAS DE VACINAÃ‡ÃƒO DA EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL, CIRCUITO DE 
EDUCAÃ‡ÃƒO FÃ-sica, ESCOLA ABERTA PARA O BICHINHO de estimaÃ§Ã£o, GALERIA DE 
ANIMAIS, cozinha experimental, PLANTIO DOS GRÃƒOS DE SEMENTES DIVERSAS... Foi 
uma animaÃ§Ã£o sÃ³! Apesar de muito trabalho, a escola se uniu em prol de uma 
causa justa: cuidar da mÃ£e natureza e da nossa sa
de. O resultado foi gratificante para todos!
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7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalho maravilhoso realizado na E. M. GastÃ£o Monteiro Moutinho. Alunos e toda
a comunidade escolar participando e mostrando que Ã© possÃ-vel ajudar ao nosso 
planeta! Toda a escola estÃ¡ de parabÃ©ns! Um abraÃ§o, Andreza
Postado por 
Andreza
 em 17/08/2011 10:52

Trabalho excelente na E. M. GastÃ£o Monteiro Moutinho podendo ser utilizado de 
vÃ¡rias formas na sala de aula! ParabÃ©ns para todos!
Postado por 
Martha Rocha
 em 17/08/2011 10:54

Foi lindo ver o bilho nos olhos de nossas crianÃ§as! ParabÃ©ns a todos da E. M. 
GastÃ£o Monteiro Moutinho!
Postado por 
Ana Melo
 em 17/08/2011 10:56

A feira realizada na E. M. GastÃ£o Monteiro Moutinho foi um momento fundamental 
para a integraÃ§Ã£o da comunidade com a escola. ParabÃ©ns!
Postado por 
Monica da Silveira Torres
 em 17/08/2011 10:58

A feira realizada na E. M. GastÃ£o Monteiro Moutinho foi muito proveitosa 
abrangendo a vÃ¡rios tÃ³picos. Todos estÃ£o de parabÃ©ns!
Postado por 
Ana Paulo
 em 17/08/2011 11:00

A feira realizada na E. M. GastÃ£o Monteiro Moutinho foi um momento de 
conquistas e realizaÃ§Ãµes. ParabÃ©ns!
Postado por 
FÃ¡tima
 em 17/08/2011 11:01

A Equipe da Escola mostrou seu excelente empenho e o trabalho pedagÃ³gico 
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desenvolvido com os alunos, fazendo com que os responsÃ¡veis interagissem em 
todas as atividades, principalmente com seus filhos. 
GastÃ£o o orgulho de todos! O orgulho de SER!
Postado por 
Olinda Velasco
 em 17/08/2011 16:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 20/08/2011

 <TÃTULO>
Escolas e Professores da 6ÂªCRE: Destaques da 1Âª quinzena de agosto/2011

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, blogsdealunos, blogsderioeducadores, eventos, 
protagonimojuvenil.

Esta primeira quinzena de agosto foi de muita alegria para a 
6
.CRE
 com o an
ncio - nesta semana - dos finalistas do 
TrofÃ©u Rioeduca
 (vÃ¡rias de nossas unidades escolares estÃ£o concorrendo: com blogs, projetos 
etc.). Seja de qual CRE forem os vencedores a receber o TrofÃ©u, todos nÃ³s, 
educadores da rede, jÃ¡ somos vencedores por nosso trabalho, empenho e 
dedicaÃ§Ã£o integral ao ensino!

Mas a postagem nÃ£o Ã© (ainda) sobre a participaÃ§Ã£o de nossa CRE no evento 
TrofÃ©u Rioeduca
 e sim sobre alguns outros acontecimentos... 

[FOTO]

A professora 
Ioliris CÃ¡tia Paes Alves
 (foto acima), que dirige o 
CIEP Glauber Rocha
, recebe a
 Medalha de MÃ©rito Pedro Ernesto
.

[FOTO]

[FOTO]

Acima, o twitter da profa. 
Ioliris Paes
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, que foi muito parabenizada nas redes sociais por todas as suas conquistas e 
anos de dedicaÃ§Ã£o ao ensino com carinho e competÃªncia.

[FOTO]

A
6
.CRE tem agora mais um blog!

Este totalmente construÃ-do e postado com a colaboraÃ§Ã£o de alunos de nossas 
escolas!

O blog - 
Sexta Central
 - estÃ¡ sÃ³ iniciando... mas promete! Vale a pena visitar e seguir!

Nos bastidores da Sexta Central...

[FOTO]

Os alunos construtores do blog...

[FOTO]

[FOTO]

Cliquem nas imagens e acessem a 
Sexta Central - NÃ³s somos a 6a. CRE
 !

[FOTO]

[FOTO]

O grupo 
Bebadosamba 
- escreve profa. Gisele, no
 BlogAdÃ£o 
(o blog do CIEP) -, montou um espetÃ¡culo de Samba para crianÃ§as, Ã© uma 
graÃ§a, conta a histÃ³ria do samba com ilustraÃ§Ãµes e m
sicas ao vivo, muita animaÃ§Ã£o e cultura. Tudo a ver com o PPP do CIEP Dr. 
AdÃ£o Pereira Nunes
.

[FOTO]
 [VÃDEO]

E jÃ¡ anunciando a 2a. quinzena... Soube de muita coisa legal acontecendo nas 
Unidades Escolares de nossa CRE (estou aguardando os e-mails prometidos)! Mas...
creio que estÃ£o todos ansiosos para primeiro mostrarem na 
2a. U.E.xpondo 6
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.CRE
-
que acontecerÃ¡ no dia 26 de agosto em todas as escolas da 6
.CRE! Vejam a chamada que encontrei no blog da E.M. Rose Klabim!

[FOTO]
REFERÃŠNCIAS:

Blog CIEP Glauber Rocha:
http://ciepglauberocha.blogspot.com/2011/08/atencao-atencao-noticia-urgente.html

Blog Sexta Central - NÃ³s Somos a 6a. CRE:
http://sextacentral.blogspot.com/

Blog do CIEP AdÃ£o: BlogAdÃ£o:
http://adaoblogado.blogspot.com/2011/08/historia-do-samba-para-criancas.html

Blog da E.M. Rose Klabim: R.K. NotÃ-cias:
http://rknoticia.blogspot.com/

EXTRA Online (a primeira foto de Ioliris): 
Receita de sucesso das escolas com melhores mÃ©dias no 4
 bimestre
:
http://extra.globo.com/noticias/educacao/receita-de-sucesso-das-escolas-com-melh
ores-medias-no-4-bimestre-387410.html
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

blogsderioeducadores
(64)

blogsdealunos
(10)

protagonimojuvenil
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa, Ã© tÃ£o bonito ver professores e alunos construÃ-rem a educaÃ§Ã£o... 
Lindo!
Postado por 
Elisiene Barbosa
 em 21/08/2011 11:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/08/2011

 <TÃTULO>
Caderno de Apoio, MÃºsica e Origami na Aula da Professora Sebastiana

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, artesmusicais.

 [VÃDEO]

A Professora Sebastiana da 
Escola Municipal Floriano Peixoto
, trabalha com turmas do 2
 ano e utliliza os Cadernos PedagÃ³gigos como suporte em suas aulas. Os 
resultados sÃ£o significativos.

[FOTO]
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O Caderno PedagÃ³gico Ã© um material de apoio, utilizado pelos professores da 
rede, e que tem como proposta levar os alunos a ampliar as aprendizagens, tendo 
em vista a proficiÃªncia em leitura, escrita e conhecimentos matemÃ¡ticos.

O sucesso das turmas 1202 e 1203 Ã© resultado do cuidado da Professora em somar 
a utilizaÃ§Ã£o dos conte
dos, o uso dos cadernos pedagÃ³gicos ,selecionados a partir do nosso currÃ-culo 
oficial, Ã  criatividade e flexibilidade nas atividades que desenvolve.

Uma boa aula precisa encantar a meninada, verdadeiros cientistas a procura do 
saber. Jovens que querem descobrir, inventar e criar. E isso, a Professora 
Sebatiana sabe muito bem como fazer.

[FOTO]

Os alunos do 2
 ano sÃ£o curiosos, espertos, e preferem aulas mais din
micas. Gostam de falar, construir, bem como participar ativamente das aulas; 
Deste modo, Sebastiana, juntamente com o apoio da Professora Ana Paula, da Sala 
de Leitura, aproveitou as caracterÃ-sticas da turma e deu vida ao caderno 
pedagÃ³gico. Leu com os alunos o texto 
O sÃ-tio de seu Lobato
 e 
Peixe Vivo
, que logo originou as atividades de origami e m
sica. Era um tal de dobra daqui, dobra acolÃ¡, um verdadeiro exercÃ-cio de 
concentraÃ§Ã£o e alegria. 

[FOTO]

Sebastiana e Ana Paula incentivadas pela resposta positiva da turma, enfatizaram
os conte
dos jÃ¡ aprendidos com muita m
sica e poesia. Meninos e meninas cantaram, brincaram e aprenderam de forma 
divertida.

Sebastiana e Ana Paula fazem parte do grande time de professores da nossa rede, 
que trabalham com o mesmo empenho e dedicaÃ§Ã£o no desafio de ensinar. SÃ£o 
Profissionais que buscam e planejam formas inovadoras de levar conhecimento aos 
jovens alunos, com o olhar sempre voltado para o salto de qualidade da 
EducaÃ§Ã£o Carioca.
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1Âªcre
(234)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/08/2011

 <TÃTULO>
Finalistas ao TrofÃ©u Rioeduca 2011

Custou, mas saiu!

Depois de eliminar os votos repetidos e os votos que nÃ£o estavam vinculados ao 
e-mail @rioeduca.net, contar os resultados nÃ£o foi tarefa fÃ¡cil.

Sei que a curiosidade Ã© muita e, portanto... AÃ- vai...

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Estou muito feliz pelo processo de seleÃ§Ã£o e pelo resultado. Seja quem for o 
vencedor de cada categoria, TODOS jÃ¡ sÃ£o vitoriosos.
ParabÃ©ns aos professores, escolas, alunos, funcionÃ¡rios e responsÃ¡veis que 
colaboraram para que cada projeto tivesse Ãªxito.
AbraÃ§os carinhosos...
ReginaBizarro
Representante da 5ÂªCRE_Rioeduca
Postado por 
Regina Bizarro
 em 15/08/2011 20:51

O CIEP Glauber Rocha estÃ¡ explodindo de felicidade!
ParabÃ©ns a todos os finalistas. Trabalho de qualidade! ParabÃ©ns, equipe 
Rioeduca! A educaÃ§Ã£o merece este espaÃ§o!
Postado por 
Regina
 em 15/08/2011 21:39

O CIEP Glauber Rocha estÃ¡ explodindo de felicidade!
ParabÃ©ns a todos os finalistas. Trabalho de qualidade! ParabÃ©ns, equipe 
Rioeduca! A educaÃ§Ã£o merece este espaÃ§o!
Postado por 
Regina
 em 15/08/2011 21:39

O CIEP Glauber Rocha estÃ¡ explodindo de felicidade!
ParabÃ©ns a todos os finalistas. Trabalho de qualidade! ParabÃ©ns, equipe 
Rioeduca! A educaÃ§Ã£o merece este espaÃ§o!
Postado por 
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Regina
 em 15/08/2011 21:39

Estamos muito felizes por estarmos entre as finalistas. Isto jÃ¡ Ã© um prÃªmio! 
Valeu!!
Postado por 
Marcia Assis
 em 16/08/2011 09:53

Nossa escola estÃ¡ muito feliz por ter conseguido chegar a final! Obrigada ao 
Rioeduca e principalmente a Anna Accioly pela oportunidade de mostrar o nosso 
trabalho. 
ParabÃ©ns a todos os finalistas!  Muita luz para todos....
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 20/08/2011 20:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/08/2011

 <TÃTULO>
Zip e Stella fazendo amigos na Escola Municipal Haydea Viana FiÃºza de Castro

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Fico muito feliz em ver o trabalho da professora Josana sendo reconhecido. 
AgradeÃ§o a colaboraÃ§Ã£o dos profissionais que nos acompanham diariamente. 
Obrigado a todos! Nosso sucesso Ã© fruto do trabalho de cada um de vocÃªs!
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Postado por 
PatrÃ-cia Gomes
 em 19/08/2011 10:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/08/2011

 <TÃTULO>
Mini Festival de Basquete do Projeto GIBI de 2011 da 4Âª CRE.

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£ofÃ-sica, jogos, competiÃ§Ãµes, 4Âªcre.

[FOTO]
PROJETO GIBI NA ESCOLA

GIBI = G
rupo
 de I
niciaÃ§Ã£o
 ao B
asquete
 I
nfantil

O Projeto Ã© uma aÃ§Ã£o de contraturno (sÃ³ para os alunos das escolas 
participantes) e tem como parceiros:
SME
, 
AMBERJ 
(AssociaÃ§Ã£o MÃ¡ster de Basquete do Estado do Rio de Janeiro) e FundaÃ§Ã£o 
VALE
.

A UNIDADE ESCOLAR:

- DeverÃ¡ possuir uma quadra coberta, com os acessÃ³rios necessÃ¡rios para a 
prÃ¡tica do basquetebol, a saber: linhas demarcatÃ³rias; estrutura para 
sustentaÃ§Ã£o da tabela; tabela e aro. Piso da quadra em bom estado, sem 
buracos.

     - Ter disponibilidade de dois horÃ¡rios 
pela manhÃ£ e dois horÃ¡rios pela tarde (horÃ¡rios de 1 hora) em dois dias na 
semana, na quadra de esportes. Por exemplo:
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     - 3
 e 5
 de 9h Ã s 10h e de 10h Ã s 11h

     - 2
 e 4
 de 14h Ã s 15h e de 15h Ã s 16h

     * A necessidade de dois horÃ¡rios Ã© 
para atender as diferentes faixas etÃ¡rias.

(faixa etÃ¡ria atendida pelo projeto: de 9 a 15 anos)

     Obs: Caso a escola nÃ£o possua a 
disponibilidade de dois turnos, Ã© possÃ-vel oferecer um turno sÃ³. PorÃ©m, nÃ£o
Ã© o ideal. Uma parte da populaÃ§Ã£o da escola nÃ£o serÃ¡ contemplada.

OS PROFESSORES:

- Ter disponibilidade para atender aos horÃ¡rios das oficinas oferecidos pela 
escola. (turmas de 25 alunos)

     - Ter disponibilidade de 4 horas 
semanais de centro de estudos

     - Ter disponibilidade para capacitaÃ§Ã£o
que acontecerÃ¡ em 21 e 22 de julho de 2010

     - Caso o prof. atue em apenas um turno, 
ele terÃ¡ 4 horas de oficinas e 4 horas de centro de estudos semanalmente. 
Portanto, ele terÃ¡ uma dupla regÃªncia de 8 horas.

     - Caso o prof. atue nos dois turnos, ele
terÃ¡ 8 horas de oficinas e 4 horas de centro de estudos semanalmente. Portanto,
ele terÃ¡ uma dupla regÃªncia de 12 horas.

MATERIAL FORNECIDO PELA SME:

- bolas de basquete de dois tamanhos (mirim e oficial)
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     - cones de sinalizaÃ§Ã£o

     - coletes para jogo

     - redes para os aros

     - uniforme para os alunos participantes

FESTIVAL DO PROJETO GIBI DA 4
CRE NO
SESC DE RAMOS

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E.M. LUIZ CESAR SAYÃƒO GARCEZ - 
Prof: Cleber Pereira Bueno

[FOTO]

E.M. HERBERT MOSES 
Prof: Ana L
cia

[FOTO]

CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA -
Prof: AndrÃ© Peixoto

[FOTO]

Escolas participantes
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CIEP JUSCELINO KUBITSCHEK 
- MANGUINHOS

     Prof: 
NILTON CESAR SPINELLI 

TATIANA CAMARGO TEIXIERA VIEIRA

E.M. TEOTONIO VILELLA 
 MANGUINHOS

     Prof: 
CARLOS VAGNER CARVALHO

JOSÃ‰ CARLOS NUNES MOREIRA

E.M. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA
CORDOVIL

     Prof:
Cleide Severino Campalice da Costa 

E.M. TENENTE GENERAL NAPION
 RAMOS

     Prof: 
Tonimar de Carvalho

E.M. LUIZ CESAR SAYÃƒO GARCEZ
- OLARIA

     Prof: 
Cleber Pereira Bueno

CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA
 - BONSUCESSO

     Prof: 
AndrÃ© Peixoto
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E.M. CIENTISTA MARIO KROEFF
 PENHA

     Prof:
Fabio Bernardo Bastos

E.M. HERBERT MOSES
 JARDIM AMÃ‰RICA

     Prof:
Ana L
cia

E.M. ANITA GARIBALDI 
 ILHA DO GOVERNADOR

     Prof: 
Fabio Bernardo Bastos

4Âªcre
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(164)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

jogos
(22)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos envolvidos nesse belo trabalho!
Postado por 
Adelaide Fratane
 em 25/08/2011 08:26

A EducaÃ§Ã£o do Rio fazendo bonito!!! ParabÃ©ns.
Postado por 
Neilda
 em 27/08/2011 15:48

A 4Âª CRE tÃ¡ bombando nas redes! 
ParabÃ©ns Maria Helena e equipe GED!
Postado por 
Stella Reis
 em 27/08/2011 23:16

Beleza o desenvolvimento do Projeto GIBI, pena que o editor colocou o nome do 
bairro de minha escola errado.O CIEP M. Gustavo Capanema fica no bairro MARÃ‰.
Postado por 
Carmen Lucia Ferreira
 em 28/08/2011 10:14

Sucesso ao Projeto Gibi! Em minha Unidade Escolar a profÂª Cleide Ã© a agente 
propulsora que, com afinco de preparar atravÃ©s do esporte nÃ£o sÃ³ atletas, mas
sim cidadÃ£os.Ela, com sua dedicaÃ§Ã£o, proporciona ao nossos alunos  
amadurecimento,  respeito Ã s regras,  Ã  disciplina e principalmente,  aos seus
colegas, melhorando seu aproveitamento escolar e, Ã  atitude fundamental para o 
ingresso no mundo fascinante do basquetebol. ParabÃ©ns a todos os participantes 
desse projeto!
Postado por 
Nilza Mara M. Ribeiro
 em 28/08/2011 11:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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TerÃ§a-feira, 30/08/2011

 <TÃTULO>
Um Dia para Novos Conhecimentos: CapacitaÃ§Ã£o TÃ©cnica em Audiovisual /SME-RJ

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, capacitaÃ§Ã£o, artesvisuais.

[FOTO]

Eu estive, no dia 12 de agosto de 2011, na 
CapacitaÃ§Ã£o TÃ©cnica em Audiviosual
 para professores da rede Municipal de Ensino do Rio, no 
PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho (PET) Arthur da Costa e Silva 
(em Botafogo). Foram oferecidas diversas oficinas: vÃ-deo, AnimaÃ§Ã£o, criaÃ§Ã£o
com celular, utilizaÃ§Ã£o de softwares de ediÃ§Ã£o etc. A proposta se dirigia em
especial aos professores das escolas inscritas no
 Grupo de Trabalho do Concurso Tirando a Droga de Cena - TDC
, mas estava aberta aos demais professores da rede interessados em expandir seus
conhecimentos e possibilidades pedagÃ³gicas.

Segundo a 
E/SUBE/CED
, Coordenadoria da SME-RJ responsÃ¡vel pela capacitaÃ§Ã£o, o objetivo Ã© 
difundir conhecimentos relacionados Ã  utilizaÃ§Ã£o dos recursos necessÃ¡rios Ã 
produÃ§Ã£o audiovisual
.

Aqui, alguns de meus registros durante as atividades...

[FOTO]

Professor Vitor Nunes (de blusa vermelha no primeiro plano), do PET da 5
CRE (
PET JosÃ© Emygdio de Oliveira
), ministrando a 
Oficina de AnimaÃ§Ã£o
.

[FOTO]

Na foto abaixo, T
lio (blusa branca, Ã  esquerda), professor de vÃ-deo e fotografia do
 PET Arthur da Costa e Silva
, em uma das oficinas de produÃ§Ã£o e ediÃ§Ã£o de vÃ-deos oferecidas aos 
professores participantes da capacitaÃ§Ã£o em audiovisual.

Durante as atividades, 
alunos 
do professor Tulio 
monitoravam o evento
 (cuidavam do som, auxiliavam e orientavam os professores, registravam - 
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fotografavam, filmavam - etc.).

[FOTO]

[FOTO]

Os professores se dividiram em diversos grupos para se alternarem nas oficinas 
oferecidas.

Nas fotos a seguir, a oficina de MaurÃ-cio (de blusa preta), InformÃ¡tica, 
professor do 
N
cleo de Arte Alencastro GuimarÃ£es
.

[FOTO]

[FOTO]

Professor T
lio 
orientando (foto abaixo) seus 
alunos monitores
que atuaram na capacitaÃ§Ã£o dos professores da rede.

.

[FOTO]

E no final das atividades...

[FOTO]

     N

o final da capacitaÃ§Ã£o, os 
alunos monitores
 salvaram (em pendrive, CD/DVD...), para os interessados, o material produzido 
pelos professores durante as oficinas.

Na foto acima, Tiago (no computador), ex-aluno do 
PET da E.M Arthur da Costa e Silva
, agora no Ensino MÃ©dio, mas que permanece no PÃ³lo como monitor do projeto.

Ã‰ uma pena que eu nÃ£o tenha todos os registros dos diversos momentos (da 
Oficina de produÃ§Ã£o com celular, do professor Luiz, do 
N
cleo de Arte GrÃ©cia
, por exemplo, ou da simpatia da professora Sandra, que dirige o 
PET Arthur da Costa e Silva
, e sua equipe, que nos recebeu muito bem)... 
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Um desses momentos que merecia um registro especial foi a iniciativa da
9
CRE 
de fretar um transporte sÃ³ para levar seus professores da regiÃ£o para as 
oficinas de capacitaÃ§Ã£o em Botafogo! E como Campo Grande (para onde a 
caravana
 da 9
CRE se dirigia) fica na direÃ§Ã£o onde moro... Voltei com este animado grupo de 
professores! 

NOTAS:

Para outros esclarecimentos (sobre a CapacitaÃ§Ã£o em audiovisual ou sobre o 
Concurso Tirando a Droga de Cena
): 
E/SUBE/CED - SME- RJ
: tel.: 29762301

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

capacitaÃ§Ã£o
(52)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela iniciativa. Estive na capacitaÃ§Ã£o. Pude perceber a animaÃ§Ã£o 
do pessoal da 9Âª CRE. Esse modelo deve continuar. abs
Postado por 
Francisco
 em 30/08/2011 07:40

Sensacional esta oportunidade, quando vi passando os comunicados, fiquei tentada
a me inscrever...porÃ©m, como jÃ¡ estou fazendo o outro curso, nÃ£o conseguiria 
dar conta....resolvi deixar para outra ocasiÃ£o. Espero que esta capacitaÃ§Ã£o 
seja oferecida de novo em outro mÃªs, pois adoraria poder fazÃª-la. ParabÃ©ns 
aos organizadores !
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 30/08/2011 14:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/08/2011

 <TÃTULO>
Um ano de Rioeduca em meio aos astros da EducaÃ§Ã£o carioca

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

Um ano de Rioeduca...

[FOTO]

Muito mais que um portal feito para Educadores... O Rioeduca Ã© um portal feito 
POR educadores!!!

NÃ£o fossem os trabalhos de excelÃªncia desta rede, nÃ£o terÃ-amos passado nem 
mesmo do primeiro mÃªs, quanto mais do primeiro ano!

Tudo, Ã© claro, propiciado pelo pioneirismo da gestÃ£o da SecretÃ¡ria Claudia 
Costin que abriu vÃ¡rios caminhos para o diÃ¡logo dentro da rede com a 
finalidade de que - segundo ela - nenhum professor ou agente auxiliar de creche 
seja invisÃ-vel.

Ã‰ notÃ³rio para todos que o foco desta gestÃ£o Ã© o aprendizado viabilizado por
um currÃ-culo 
nico, programas para correÃ§Ãµes de vÃ¡rias defasagens, instrumentalizaÃ§Ã£o e 
capacitaÃ§Ã£o dos educadores, avaliaÃ§Ãµes bimestrais, simulados, incentivo Ã  
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participaÃ§Ã£o da famÃ-lia, alÃ©m da preocupaÃ§Ã£o com o ensino de valores que 
levam cada vez mais os alunos a 
aprenderem a aprender
.

Vemos que nossos educadores estÃ£o cada vez mais indo Ã  luta, desde o primeiro 
acolhimento de nossas crianÃ§as nas creches. Todos verdadeiros RIOEDUCADORES em 
busca do sonho coletivo de dar o Salto Carioca da EducaÃ§Ã£o. A cada conquista 
diÃ¡ria, que se torna a cada dia menos solitÃ¡ria, temos a mesma certeza de 
Batista e Codo: 
A EducaÃ§Ã£o nÃ£o Ã© obra de solista; ou se orquestra ou nÃ£o ocorre.

Nossa intenÃ§Ã£o foi proporcionar uma noite de valorizaÃ§Ã£o e de alegria aos 
astros da EducaÃ§Ã£o Carioca - nossos educadores - daÃ- a analogia com a entrega
do Oscar que comeÃ§ou como uma brincadeira, mas que pegou pra valer.

Sabemos que nÃ£o conseguimos juntar todos os astros da EducaÃ§Ã£o Carioca, mas 
tenho certeza de que TODOS foram muito bem representados.

Procuramos fazer uma seleÃ§Ã£o justa baseada em duas fases, prestigiando aqueles
que foram os primeiros a confiar seus projetos ao Portal Rioeduca e 
compartilhÃ¡-los entre seus pares, alunos e familiares. Esse, como sabe, foi o 
primeiro critÃ©rio de participaÃ§Ã£o.

Com mais de cinco mil votos, tivemos muito trabalho na triagem inicial: tiramos 
os votos repetidos (mantendo o 
ltimo); descartamos os votos que nÃ£o eram provenientes de e-mail Rioeduca e 
aqueles que apÃ³s criteriosa sondagem, verificamos que nÃ£o eram contas de 
e-mail vÃ¡lidas.

Alguns votos, muito genÃ©ricos ou que nÃ£o se enquadravam no perfil solicitado 
tambÃ©m nÃ£o foram contabilizados. Ao todo, tivemos 5427 votos vÃ¡lidos. NÃ£o 
era justo divulgarmos o resultado da primeira fase antes do resultado da 
segunda. Sabemos que algumas escolas tiveram votos muito acima de outras escolas
simplesmente por serem maiores. Divulgar o primeiro resultado, poderia dar 
margem a expectativas frustrantes (principalmente nos alunos) e talvez 
interferir na segunda votaÃ§Ã£o.

VEJA O PRIMEIRO RESULTADO

A primeira fase, teve julgamento um pouco mais quantitativo, portanto. A 
segunda, composta pelos Coordenadores da CRE e representantes do Rioeduca, teve 
um julgamento qualitativo - sem saber do resultado da primeira votaÃ§Ã£o, a 
ComissÃ£o formada ficou mais Ã  vontade para levar em conta a criatividade, o 
impacto na aprendizagem, a relev
ncia do Conte
do, a relev
ncia socioambiental e/ou sociocultural, que eram os critÃ©rios a serem 
avaliados.

VEJA O SEGUNDO RESULTADO
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Para o prÃ³ximo ano, teremos novos critÃ©rios e jÃ¡ aceitaremos sugestÃµes de 
toda a rede a partir de hoje, enviando-nos email para nota10@rioeduca.net. O que
valeu a pena? O que nÃ£o valeu a pena? Quais devem ser os critÃ©rios para a 
Entrega do TrofÃ©u em 2012? Vamos construir tambÃ©m isso juntos?

rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

O primeiro impulso para o salto na EducaÃ§Ã£o Carioca jÃ¡ foi dado! O Rioeduca 
Ã© uma ideia que certamente serÃ¡ copiada ainda em muitos outros lugares! Como 
toda boa iniciativa, Ã© muito bom que isso aconteÃ§a mesmo! A SecretÃ¡ria 
acreditou nesse sonho e toda equipe do Rioeduca fez esse sonho se tornar real! 
ParabÃ©ns, Rioeducadores! Ã‰ uma honra para mim estar vivendo este momento na 
EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro!
Postado por 
Neilda
 em 24/08/2011 16:46

CÃ¡ entre nÃ³s: o trofÃ©u Rioeduca Ã© muto bonito, nÃ©?
  A ideia foi MARAVILHOSA e a noite MÃGICA! Adorei! E como professora, digo: Os 

Rioeducadores merecem!
Postado por 
Professora Neilda
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 em 24/08/2011 17:00

Amei todo o evento do TrofÃ©u Rioeduca.ParabÃ©ns!!!!!!!! Eu queria um tambÃ©m.
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 24/08/2011 20:22

A festa e toda premiaÃ§Ã£o foi sensacional!! Todos em minha escola ficaram 
encantados. Tudo perfeito! Adoramos!
Eu ainda estou sem acreditar que ganhei o trofÃ©u! Os pais e alunos ontem quando
cheguei fizeram uma festa.Todos estavam muito felizes...inclusive eu! Obrigada 
ao Rioeduca pela oportunidade dada a todos os professores dessa grande 
rede.Muita luz para todos!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 24/08/2011 20:58

Amiga tua premiaÃ§Ã£o foi mais do que justa, pois Ã©s uma batalhadora, quem luta
pela educaÃ§Ã£o um dia tem seu trabalho reconhecido. ParabÃ©ns para vocÃª e tua 
equipe. beijos Marinelma
Postado por 
Marinelma
 em 31/08/2011 09:16

ParabÃ©ns Delfina, vocÃª conseguiu!! Temos orgulho de vocÃª. Ver o RIOEDUCA 
desenvolver esse trabalho de valorizaÃ§Ã£o do professor, nos faz orgulhosos em 
fazer parte desta rede de mestres tÃ£o competentes. ParabÃ©ns SrÂª SecretÃ¡ria 
Claudia Costin, fiquei muito feliz em ouvir suas palavras na entrega do "Oscar 
da EducaÃ§Ã£o". Obrigada pela sua emoÃ§Ã£o! Me fez sentir uma profissional 
importante da educaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns!
Postado por 
Maria Aparecida
 em 31/08/2011 19:16

Estimada   Del Rodrigues:
Estive  passando os olhos no seu blog Ler com Prazer. Vejo que desponta  em 
nosso  municÃ-pio, na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o,  uma  educadora  que nasceu  para  os
embates  da vida  escolar, sobretudo tendo  em vista os objetivos mais elevados 
da  educaÃ§Ã£o  infantil, como vocÃª me disse,  "aabse" de tudo aquilo que  o 
ensino superior vai poder  clher quando nessa mesma  base  se encontram  o 
talento, a dedicaÃ§Ã£o  e o amor  ao ensino. Que vaocÃª,  Del,  consiga  sempre 
manter  essa  ceantelha  por muito anos  a serviÃ§o da educaÃ§Ã£o barasileira.
Cunha e Silva Filho
Postado por 
Francisco da Cunha e Silva Filho
 em 15/09/2011 12:49

Super parabÃ©ns, com certeza merecedor... bjos
Postado por 
Escola Hugo
 em 15/02/2012 14:17
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/08/2011

 <TÃTULO>
FamÃ-lia e escola: experiÃªncia da E.M. JosÃ© Lins do Rego 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, escoladafamÃ-lia.

Que a vida moderna Ã© corrida e que temos muitos afazeres, todos sabemos. Que 
alguns deles acabam sendo negligenciados pela nossa falta de tempo, tambÃ©m Ã© 
da ciÃªncia de todos. A questÃ£o sempre Ã© de prioridade. O que Ã© mais 
importante e nÃ£o pode ser deixado para depois?

Durante o 2
 Conselho de Classe/2011 da E.M. JosÃ© Lins do Rego, os responsÃ¡veis presentes 
(representantes das turmas) ouviram as constataÃ§Ãµes feitas pelos professores. 
Independente do ano de escolaridade, a dificuldade de apoio das famÃ-lias no 
cotidiano escolar das crianÃ§as era uma das ang
stias dos docentes. A pergunta entÃ£o surgiu: O que fazer para mudar esta 
situaÃ§Ã£o?

Os responsÃ¡veis mostraram interesse em ajudar e o debate sobre o assunto 
cresceu. Se as mÃ£es presentes, com as mesmas dificuldades que as outras, 
conseguiam participar do desenvolvimento dos filhos, estas poderiam mostrar suas
experiÃªncias e procurar meios de ajudar outros responsÃ¡veis a fazer o mesmo.

Aqui, precisamos revisitar um pouco a teoria. Segundo Vigostsky,

 ... Ã© na interaÃ§Ã£o com outros sujeitos que formas de pensar sÃ£o 
construÃ-das por meio da apropriaÃ§Ã£o do saber da comunidade em que estÃ¡ 
inserido o sujeito.(...)

     Todo e qualquer processo de aprendizagem
Ã© ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a 
relaÃ§Ã£o entre eles. Ele explica esta conexÃ£o entre desenvolvimento e 
aprendizagem atravÃ©s da zona de desenvolvimento proximal (dist
ncia entre os nÃ-veis de desenvolvimento potencial e nÃ-vel de desenvolvimento 
real), um 
espaÃ§o din
mico
 entre os problemas que uma crianÃ§a pode resolver sozinha (nÃ-vel de 
desenvolvimento real) e os que deverÃ¡ resolver com a ajuda de outro sujeito 
mais capaz no momento, para, em seguida, chegar a dominÃ¡-los por si mesma 
(nÃ-vel de desenvolvimento potencial).
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Fonte: Algumas ReflexÃµes sobre o Ensino Mediado por Computadores

CÃ-ntia Maria Basso

http://www.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L
C4.htm

Esta teoria pode ser ampliada a todo tipo de conhecimento a ser adquirido e nÃ£o
pode ser restrita somente Ã s crianÃ§as, posto que somos e seremos sempre 
aprendizes.

     Com esta intenÃ§Ã£o foi criado o CORED, 
ComissÃ£o de ResponsÃ¡veis pela EducaÃ§Ã£o, nome que resume bem o objetivo do 
grupo: auxiliar os pais e as mÃ£es na responsabilidade que Ã© educar, atravÃ©s 
da troca de experiÃªncias bem sucedidas dentro de cada famÃ-lia.

Segundo a coordenadora pedagÃ³gica da escola Telma Iff, num trabalho parecido 
com as igrejas, que fazem evangelizaÃ§Ã£o, os membros desta comissÃ£o fazem uma 
espÃ©cie de 
educalizaÃ§Ã£o
 com a comunidade, dentro e fora da escola, sendo responsÃ¡veis atÃ© por ir Ã s 
casas dos pais com os quais a escola nÃ£o consegue contato.

O grupo Ã© composto por um pai e 11 mÃ£es, sendo uma ex-aluna da escola, que Ã© 
filha de outra integrante do grupo. O pai Ã© corretor e, entre as mÃ£es, 
encontramos auxiliar de creche (rede privada), domÃ©stica, auxiliar de serviÃ§os
gerais, recepcionista, vendedora e do lar. Ou seja, sÃ£o pessoas interessadas na
educaÃ§Ã£o de seus filhos apesar das dificuldades do cotidiano. Cada um utiliza 
o tempo de acordo com suas possibilidades, usando estratÃ©gias e driblando as 
dificuldades.

[FOTO]

[FOTO]

Membros da CORED falam na reuniÃ£o de pais.

Eles jÃ¡ tiveram duas reuniÃµes internas este mÃªs e contam com a orientaÃ§Ã£o 
da diretora MÃ¡rcia Caetano e da coordenadora Telma Iff.

A ReuniÃ£o do dia 06/08 deu espaÃ§o para mostrar que os integrantes do CORED 
apresentam os mesmos problemas da maioria: trabalham, tÃªm muitos filhos, nÃ£o 
tÃªm a figura paterna ou materna presente, dificuldades financeiras, falta de 
tempo etc., e, mesmo assim, conseguem driblar os obstÃ¡culos em prol do 
desenvolvimento do filho, que deve estar sempre em primeiro lugar. 
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[FOTO]

[FOTO]

InteraÃ§Ã£o social com o par mais capaz aumenta o conhecimento.

Os responsÃ¡veis presentes foram instigados a pensar no seu papel de pai/mÃ£e e 
demonstraram boa aceitaÃ§Ã£o ao grupo. Uma das mÃ£es se expressa muito bem e 
expÃ´s sua superaÃ§Ã£o com os filhos de forma emocionante, mostrando como a 
escola foi importante nesse processo.

Uma das experiÃªncias interessantes citada foi a de estabelecer em casa o dia da
famÃ-lia. Um dia por semana, geralmente 4
 feira, a famÃ-lia se re
ne em torno de jogos de tabuleiro ou adedanha que servem, ao mesmo tempo, de 
diversÃ£o e uniÃ£o dos membros da famÃ-lia.

[FOTO]

[FOTO]

A linguagem aproxima e permite a interaÃ§Ã£o.

O sucesso na apresentaÃ§Ã£o da ComissÃ£o durante a reuniÃ£o dos responsÃ¡veis 
(eles foram ovacionados) fortaleceu o grupo que continuarÃ¡ atuando na 

 consolidaÃ§Ã£o da parceria FAMÃLIA 
 ESCOLA. Apesar de ser um projeto novo, as expectativas sÃ£o grandes na 
esperanÃ§a de bons resultados. Esperamos que esses pais e mÃ£es, verdadeiros 
responsÃ¡veis, continuem com pique total, pois toda a comunidade escolar 
colherÃ¡ os frutos de tal iniciativa.

Texto (adaptado e ampliado) e imagens cedidas por Telma Iff
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3Âªcre
(223)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 23/08/2011

 <TÃTULO>
Resultado TrofÃ©u Rioeduca 2011

<TAGS>
Tags: 
trofÃ©urioeduca.
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trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos os vencedores.
Eu tambÃ©m queria ganhar o lindo trofÃ©u do 
Rioeduca.buÃ¡aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 23/08/2011 00:55

ParabÃ©ns a todos!!!
Postado por 
Elisiene Barbosa
 em 23/08/2011 08:12

Foi tudo lindo! Lilian estava arrasando. EmocionadÃ-ssima! ParabÃ©ns pelo 
trabalho!
Postado por 
Aline Lobo
 em 23/08/2011 09:19

ParabÃ©ns a todos os vencedores! Sugerimos que seja divulgada a lista de blogs 
vencedores, com links, para que possamos conferir o trabalho na rede! 
Um abraÃ§o da equipe 
Casa de Curioso
Postado por 
Casa de Curioso
 em 23/08/2011 10:31

ParabÃ©ns a toda equipe Rioeduca e aos ganhadores dos trofÃ©us. Foi uma festa 
linda!Minha escola estava concorrendo e foi uma honra, nos sentimos vencedores 
mesmo nÃ£o levando o trofÃ©u.
Um grande abraÃ§o a todos do Rioeduca!
Eliete  Nasicmento
Coordenadora PedagÃ³gica do EDI BÃ¡rbara Ottoni
Postado por 
Eliete Nascimento
 em 23/08/2011 10:44

ParabÃ©ns para todos os professores! Festa Lindaaaaaaaa :D AtÃ© 2012!!
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Postado por 
Raphaella
 em 23/08/2011 14:06

Foi uma bela festa. Amei estar com a minha escola.
ParabÃ©ns!
Postado por 
SHIRLEI VIDEIRA DE DEUS
 em 23/08/2011 17:44

ParabÃ©ns a todos que participaram e mostraram o seu melhor, pois Ã© realmente 
uma honra fazer parte de um movimento tÃ£o revolucionÃ¡rio da EducaÃ§Ã£o 
carioca.
Postado por 
Ana Accioly
 em 24/08/2011 00:05

Festa linda e com um propÃ³sito ainda mais nobre: premiar a educaÃ§Ã£o carioca! 
Muito felizes com o prÃªmio! ParabÃ©ns a todos os organizadores e participantes!
Postado por 
Dyone Souza de Andrade
 em 24/08/2011 11:32

Acho que deveria ter mais representatividade da minha CRE e farei minha parte 
para que em 2012 isso aconteÃ§a!! A ideia do "Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca" foi 
maravilhosa! Estava tudo perfeito! Um prazer que tornou minha segunda-feira 
linda e o chegar na escola no dia seguinte, um momento de planejar novos 
caminhos e conquistas! O Rioeduca estÃ¡ mesmo revolucionando....
Postado por 
nomeComentario
 em 24/08/2011 17:16

Nossa fiquei encantada! Uma festa linda! Todos da minha escola ficaram 
encantados! No dia seguinte foi uma verdadeira festa, os pais e alunos estavam 
radiantes! Adorei participar ...atÃ© agora nÃ£o estou acreditando no que 
aconteceu! ParabÃ©ns Ã  todos os professores e ao Rioeduca pela 
oportunidade...Adoramos conhecer todos pessoalmente...Um grande abraÃ§o
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 24/08/2011 21:21

Foi lindo! Poderia ser disponibilizado a posiÃ§Ã£o das escolas nas outras 
categorias e a quantidade de votos na 1Âª fase...
Postado por 
nomeComentario
 em 28/08/2011 13:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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TerÃ§a-feira, 23/08/2011

 <TÃTULO>
Por que Rioeduca?

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

 [VÃDEO]

Por que Rioeduca?

Porque nÃ³s acreditamos.

Acreditamos que juntos, podemos ir mais longe; Que todos podem, querem e tÃªm o 
direito de aprender e desenvolver, ao mÃ¡ximo, suas potencialidades.

Acreditamos que podemos encarar, de frente, qualquer obstÃ¡culo; Como Sherlock 
Holmes, podemos resolver os casos mais difÃ-ceis; Como Indiana Jones, podemos 
atravessar barreiras intransponÃ-veis; Como os primeiros astronautas, podemos ir
onde outros ainda nÃ£o chegaram; Podemos oferecer um futuro muito melhor para os
alunos da nossa Cidade Maravilhosa.

Acreditamos que soluÃ§Ãµes e inovaÃ§Ãµes podem e devem surgir da ponta; Escolas 
aprendem com aquela que criou um carrinho especialmente para a EducopÃ©dia; 
Professores aprendem com aquele de matemÃ¡tica que cria vÃ-deos para ensinar as 
fÃ³rmulas mais difÃ-ceis; Alfabetizadoras trocam experiÃªncias e chegam a novas 
conclusÃµes.

Acreditamos que nÃ³s, educadores, temos em nossas mÃ£os a possibilidade e a 
responsabilidade de impactar positivamente um n
mero maior de vidas do que qualquer outro profissional. Acreditamos que nossas 
aÃ§Ãµes e nossas palavras tÃªm um alcance inimaginÃ¡vel.

Acreditamos que as novas tecnologias podem nos aproximar, ao invÃ©s de nos 
separar; Que a internet pode ser uma janela que nos mostra o mundo, faz nossos 
olhos brilharem e aguÃ§a a curiosidade das nossas crianÃ§as e das crianÃ§as que 
carregamos dentro de nÃ³s.

Que a partir de uma rede de confianÃ§a e de suporte podemos melhorar nossas 
prÃ¡ticas mais e mais, a cada dia.

Acreditamos, finalmente, que estamos participando de uma verdadeira revoluÃ§Ã£o;
E que isso precisa ser mostrado para que outros, no nosso paÃ-s e no mundo, 
possam aprender junto com a gente.

Sim, nÃ³s acreditamos, pois somos Rioeducadores. E, por isso, criamos e 
celebramos o Rioeduca.
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

"Sim, nÃ³s acreditamos, pois somos Rioeducadores. E, por isso, criamos e 
celebramos o Rioeduca". 
A 1Âª MARAVILHA DA EDUCAÃ‡ÃƒO NO RIO!!!!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 23/08/2011 12:01

Acreditamos que juntos somos MAIS e que a rede nos aproxima e que estamos dando 
uma EDUCAÃ‡ÃƒO de qualidade ao nossos alunos!!PARABÃ‰NS!
Postado por 
tania
 em 24/08/2011 09:31

ACREDITAR Ã© a palavra! Primeiro crer e depois fazer acontecer... nÃ£o temos 
tempo a perder! REVOLUCIONAR a educaÃ§Ã£o Ã© preciso!!! Estamos vivendo um 
momento histÃ³rico na histÃ³ria da educaÃ§Ã£o do Rio. Eu tambÃ©m acredito!!! 
Rioeducadora de coraÃ§Ã£o!
Postado por 
nomeComentario
 em 24/08/2011 14:33
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 20/08/2011

 <TÃTULO>
EMIZ e a Sinfonia da Leitura e do Meio Ambiente mobilizam sua comunidade

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Sinfonia da leitura

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

Aqui, todos acreditamos no desafio de lutar pela EducaÃ§Ã£o. Cada um faz o seu 
melhor e, como consequÃªncia, a Escola Municipal IrmÃ£ ZÃ©lia continua a educar 
e brilhar!

ParabÃ©ns Ã  todos da EM IrmÃ£ ZÃ©lia pelo belo trabalho e pela organizaÃ§Ã£o 
das atividades.
Quer conhecer mais sobre os projetos da Escola Municipal IrmÃ£ ZÃ©lia?

     EntÃ£o, venha conhecÃª-los atravÃ©s do 
blog 
http://www.emiz.tk/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Eu,professora/CP, fico orgulhosa do reconhecimento deste portal e agradeÃ§o o 
incentivo de acesso ao nosso site.
Postado por 
Janete M. Lang
 em 21/08/2011 20:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/08/2011

 <TÃTULO>
Concurso de Monografias sobre a formaÃ§Ã£o do jovem em Israel

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]
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Os alunos das escolas p
blicas da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro
poderÃ£o participar
do Concurso de Monografias 
FormaÃ§Ã£o do Jovem em Israel: Suas atividades e Interesses
.

As melhores monografias serÃ£o premiadas e o concurso estÃ¡ aberto aos alunos 
que estejam cursando regularmente os 7
, 8
 e 9
 anos , em escolas municipais da Cidade do Rio de Janeiro.

O Concurso de Monografias, que conta com a parceria da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro Ã© uma promoÃ§Ã£o da WIZO (Women
s International Zionist Organization), organizaÃ§Ã£o mundial de mulheres judias 
que fazem trabalho voluntÃ¡rio benemerente.

O objetivo do concurso Ã© premiar o melhor texto sobre a 
FormaÃ§Ã£o do Jovem em Israel: suas atividades e interesses
, e tem como regras principais: 1 
 Texto impresso em papel A4; 2 
 Conter no mÃ¡ximo dez pÃ¡ginas; 3 
 Ser apresentado em quatro vias (uma original e trÃªs cÃ³pias); 4 
 Citar a fonte bibliogrÃ¡fica utilizada na pesquisa; 5 
 Os textos da Internet deverÃ£o ser interpretados e escritos com palavras do 
concorrente, nÃ£o sendo permitida transcriÃ§Ã£o pura e simples.

Todos os alunos participantes estarÃ£o concorrendo ao sorteio de um computador, 
alÃ©m disso haverÃ¡ premiaÃ§Ã£o de R$1.000,00 (Hum mil reais) para o professor 
orientador do trabalho vencedor; de um laptop para o 1
 lugar; um ipod para o 2
 lugar e uma c
mera fotogrÃ¡fica para o 3
 lugar. 

Nos trabalhos deverÃ£o constar: 1 
 Nome completo do aluno; 2 
 Escola (EndereÃ§o completo, telefone e endereÃ§o eletrÃ´nico da mesma); 3 
 Ano que estÃ¡ cursando e 4 
 Nome completo do professor orientador.

Como critÃ©rios de avaliaÃ§Ã£o serÃ£o conferidas notas de 0(zero) a 10(dez) 
levando em consideraÃ§Ã£o: 1 
 Conte
do; 2 
 Linguagem; 3 
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 ApresentaÃ§Ã£o; 4 
 Originalidade e 5 
 ConclusÃ£o.

As monografias deverÃ£o se enviadas atÃ© o dia 15 de outubro de 2011, pelo 
Correio, para um dos seguintes endereÃ§os:

Sr
 LEA GLEISER

     Rua 5 de julho 231/601 
 Copacabana, RJ, CEP 22051-040 ou

Sr
 ROSA WURMAN

     Rua General Urquiza 44/801, Leblon, RJ 
 CEP 22431-040

A WIZO disponibiliza material audiovisual para as escolas participantes do 
concurso.

Outras informaÃ§Ãµes poderÃ£o ser obtidas pelos seguintes endereÃ§os 
eletrÃ´nicos: harryforjas@terra.com.br ou rwrman@terra.com.br 

Página 785



RIOEDUCA 1

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/08/2011

 <TÃTULO>
Um dia Especial na Creche Senninha

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, creches, eventos.

Quem Ã© que nÃ£o lembra do aconchego do colo da vovÃ³, das histÃ³rias contadas 
por ela, e do bolo delicioso que sÃ³ vovÃ³ sabe fazer?

Essas grandes mulheres, repletas de sabedoria e experiÃªncia, despertam 
lembranÃ§as doces e alegres, por isso, a Creche Senninha, decidiu comemorar o 
dia da vovÃ³ em grande estilo, para que compartihassem um pouco da vida dos 
netinhos e conhecessem mais de perto, os projetos desenvolvidos na 
instituiÃ§Ã£o.

[FOTO]

A Creche Senninha Ã© um espaÃ§o que cultiva o bom relacionamento com as 
famÃ-lias, e acredita que somente com essa parceria , as crianÃ§as podem 
verdadeiramente ter um Educar e Cuidar de qualidade.

A FamÃ-lia e a Escola
 Ã© um dos projetos da Creche, e a homenagem dedicada as avÃ³s, destaca a import
ncia dos laÃ§os familiares para a vida da crianÃ§a . Portanto, com respeito e 
admiraÃ§Ã£o, os educadores elaboraram uma 
bela programaÃ§Ã£o 
para receber pessoas importantes e queridas para os netinhos 
 e para toda a 
instituiÃ§Ã£o.
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[FOTO]

Logo que chegaram, as avÃ³s foram recepcionadas pelo sorriso aberto e sincero 
dos pequenos. A homenagem comeÃ§ou com a contaÃ§Ã£o de uma histÃ³ria sobre as 
avÃ³s, na qual era possÃ-vel observar a import
ncia dessa figura familiar.
Dando continuidade, as duas turminhas de maternal II participaram de um momento 
muito saboroso, preparando biscoitinhos amanteigados, sob a orientaÃ§Ã£o da 
Professora de EducaÃ§Ã£o Infantil, Laura, e auxiliados pelas Agentes Auxiliares 
de Creche, para serem oferecidos Ã s avÃ³s como lembranÃ§a.

Uma avÃ³ do maternal II foi carinhosamente convidada a contar uma histÃ³ria para
os alunos. As crianÃ§as adoraram a ilustre visita, e ouviram com atenÃ§Ã£o todo 
o conto. Os pequenos demonstraram alegria batendo muitas palmas ao final da 
histÃ³ria.

A tarde, os alunos fizeram uma linda apresentaÃ§Ã£o para suas avÃ³s e, 
entregaram suas lembrancinhas pessoalmente.
Claro, que o delicioso chÃ¡ nÃ£o poderia faltar!

As avÃ³s 
emocionaram-se durante todo o evento, e deixaram a creche alegres, agradecidas, 
e certas de que aquele dia foi mesmo, um momento pra lÃ¡ de especial.

[FOTO]

NinguÃ©m faz pelos netos, o que fazem os AvÃ³s: Eles salpicam uma espÃ©cie de 
pÃ³ de estrelas sobre as suas vidas.

     Alex Haley

Página 787



RIOEDUCA 1

1Âªcre
(234)

eventos
(210)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

As vovÃ³s merecem! Trabalho muito fofonildo desta creche. ParabÃ©ns!
Postado por 
Neilda
 em 27/08/2011 15:43

Muito fofos mesmo!!! Bjks criancinhas!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 28/08/2011 23:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/08/2011

 <TÃTULO>
TÃ¡ssia Boldrini - Orgulho de ser Professora de EducaÃ§Ã£o Infantil

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, creches.
As Creches e EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil (EDIs) estÃ£o vivendo um 
momento de grande import
ncia. Muitos avanÃ§os vem ocorrendo em prol da qualidade de ensino oferecido as 
crianÃ§as pequenas da cidade do Rio de Janeiro. Entre tantas mudanÃ§as, vemos 
tambÃ©m o cargo de 
Professor de EducaÃ§Ã£o Infantil (PEI)
, elemento fundamental para garantia de qualidade no atendimento Ã s crianÃ§as.

[FOTO]

TÃ¡ssia Adalgiza Marques Boldrini
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, pedagoga, tem 28 anos, e acaba de completar trÃªs meses como Professora de 
EducaÃ§Ã£o Infantil na Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista. No 
entanto, desde setembro de 2008 ela jÃ¡ trabalhava como Agente Auxiliar na 
Creche Clemente Ferreira, no bairro do Caju.

[FOTO]

TÃ¡ssia conversou com o Rioeduca , e contou com orgulho que a EducaÃ§Ã£o Ã© uma 
das grandes paixÃµes de sua vida. Emocionada, ela recorda que desde pequena sua 
mÃ£e afirmava que EducaÃ§Ã£o Ã© a grande promotora de crescimento, oportunidades
e acima de tudo torna o ser humano uma pessoa crÃ-tica e consciente de seus 
direitos e deveres.

TÃ¡ssia acredita que o cargo de Professora de EducaÃ§Ã£o Infantil seja de grande
relev
ncia para a concretizaÃ§Ã£o das polÃ-ticas p
blicas destinadas Ã  educaÃ§Ã£o infantil. A existÃªncia de profissionais com a 
capacitaÃ§Ã£o bÃ¡sica necessÃ¡ria para o atendimento nas creches viabiliza o 
norteamento das relaÃ§Ãµes teoria e prÃ¡tica.

[FOTO]

TÃ¡ssia Ã© enfÃ¡tica quando se refere Ã  parceria de todos os envolvidos no 
processo Cuidar e Educar pois afirma que, dentro da sala, Ã© preciso haver 
interaÃ§Ãµes positivas entre Professoras e Agentes Auxiliares, para que os 
principais atores do processo educativo, as crianÃ§as, sejam os grandes 
beneficiados, crescendo e se desenvolvendo em ambientes onde possam se sentir 
amados, acolhidos, importantes, tornando-se sujeitos de sua aprendizagem. A 
educadora ressalta que estÃ¡ muito feliz em sua creche, pois todas as aÃ§Ãµes 
sÃ£o planejadas em parceria.

[FOTO]

Desde que tomou posse para o novo cargo, TÃ¡ssia foi a dois encontros promovidos
pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o. O primeiro aconteceu durante os dias 26
e 27 de julho no 
SeminÃ¡rio de AmbientaÃ§Ã£o PEI,
 no qual os novos Professores estiveram reunidos para uma grande acolhida. O 
segundo encontro foi no Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica. A professora contou 
que ficou muito emocionada com a recepÃ§Ã£o da Senhora SecretÃ¡ria Claudia 
Costin e do Senhor Prefeito Eduardo Paes. Ambos relataram a alegria de estarem 
concretizando mais um dos investimentos destinados Ã  educaÃ§Ã£o - o ingresso 
das Professoras de EducaÃ§Ã£o Infantil. Falaram tambÃ©m dos desejos de mudanÃ§a 
e crenÃ§a num paÃ-s mais justo e digno de se viver.

[FOTO]

TÃ¡ssia sorri quando diz ser uma eterna apaixonada pela EducaÃ§Ã£o, e confessa 
que estes trÃªs meses reforÃ§aram sua vontade de contribuir para o 
desenvolvimento e formaÃ§Ã£o desses seres tÃ£o pequenos, inteligentes e tÃ£o 
especiais.
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TÃ¡ssia encerra sua fala, afirmando que promover aÃ§Ãµes educativas com uma 
visÃ£o humana deve ser um compromisso de todo profissional que trabalha com 
crianÃ§as pequenas.

1Âªcre
(234)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Tenho o prazer de conhecer a TÃ¡ssia, sei que Ã© uma excelente profissional e 
minhas palavras quando a recebi na Creche foram: tenho a certeza de que vocÃª 
veio SOMAR!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 24/08/2011 07:06

Lindo trabalho! Ã‰ a EducaÃ§Ã£o Carioca mostrando a cara! QualificaÃ§Ã£o e 
paixÃ£o por lecionar: este Ã© o caminho!
Postado por 
nomeComentario
 em 24/08/2011 17:07
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Este comentÃ¡rio aÃ- de cima Ã© meu! Rsrsrs. EsquecÃ- de colocar o nome.
Postado por 
Neilda
 em 27/08/2011 15:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/08/2011

 <TÃTULO>
Projeto Sustentabilidade do GEC Orsina da Fonseca - Solenidade de entrega dos 
certificados

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, gec.

Solenidade de entrega dos certificados a todos os participantes do
 Projeto Global Partners Junior

O Projeto de Sustentabilidade Global Partners Junior do 
GEC Orsina da Fonseca
, certificou todos os participantes , professores e alunos que estiveram 
envolvidos no Projeto.A solenidade aconteceu no GinÃ¡sio da escola com a 
presenÃ§a da Equipe de DireÃ§Ã£o, professores e alunos.

Foi com este projeto - desenvolvido de marÃ§o a junho deste ano - que o GEC 
Orsina da Fonseca foi indicado ao TrofÃ©u Rioeduca 2011.

[FOTO]

Medalha recebida pela escola

Vejam 
quem foram os alunos e professores que foram certificados.

 [VÃDEO]

Parabenizamos alunos, professores e a equipe de DireÃ§Ã£o do GEC Orsina da 
Fonseca e estaremos acompanhando a continuidade deste Projeto!

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE
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(66)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/08/2011

 <TÃTULO>
Projeto Escola Brasil na E.M EpitÃ¡cio Pessoa 2Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

A Equipe da E.M. EpitÃ¡cio Pessoa convidou toda a Comunidade Escolar para 
conhecer e aderir a uma nova parceria em 
favor da melhoria da educaÃ§Ã£o e fez o convite atravÃ©s do seu
 blog
.
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[FOTO]

Se quisermos educaÃ§Ã£o de qualidade para todos, precisaremos de todos pela 
qualidade da educaÃ§Ã£o

     Jomtien, 1990

 Convidamos todos os alunos, pais, professores e funcionÃ¡rios bem como os 
nossos parceiros e amigos para estarem conosco no sÃ¡bado, dia 06 de agosto, Ã s
8:00h na E.M. EpitÃ¡cio Pessoa.

 Estaremos apresentando o Projeto Escola Brasil que em parceria com o Banco 
Santander vem mobilizando voluntÃ¡rios que acreditam na educaÃ§Ã£o como um 
caminho para gerar mudanÃ§as significativas em nossa sociedade.

 Vamos formar uma grande rede de solidariedade e planejar aÃ§Ãµes de melhoria de
qualidade na educaÃ§Ã£o.

 Contamos com a sua participaÃ§Ã£o!

No 
dia 06/08/2011, o Projeto Escola Brasil confirmou sua parceria com a E.M. 
EpitÃ¡cio Pessoa com a aplicaÃ§Ã£o do IQE (Indicadores da Qualidade na 
EducaÃ§Ã£o).

Com a aplicaÃ§Ã£o do IQE foi possÃ-vel fazer um diagnÃ³stico inicial da escola 
para a elaboraÃ§Ã£o de um planejamento participativo de aÃ§Ãµes que serÃ£o 
implementadas.

O IQE foi criado pela ONG AÃ§Ã£o Educativa, em 2004, em parceria com o MEC, o 
fundo das NaÃ§Ãµes Unidas para a Inf
ncia ( Unicef) e outras instituiÃ§Ãµes internacionais de renome.

     O principal objetivo do IQE Ã© o 
engajamento da prÃ³pria comunidade escolar na busca da melhoria da qualidade da 
escola p
blica.

A comunidade escolar avaliou a escola e identificou seus pontos fortes e fracos.

A partir dessa avaliaÃ§Ã£o, pais e alunos, juntamente com os professores e a 
equipe de direÃ§Ã£o da escola apontaram as prioridades para que possamos juntos 
construir um plano de aÃ§Ã£o que atenda as reais necessidades da escola. E mais 
uma vez o grupo JUNTOS PARA TRANSFORMAR entra em aÃ§Ã£o com seu importante 
trabalho e apoio.
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[FOTO]

     Equipe de voluntÃ¡rios do PEB

     Parabenizamos a E.M. EpitÃ¡cio Pessoa 
pela iniciativa de buscar parcerias para a melhoria da 
educaÃ§Ã£o e 
e favorecer uma integraÃ§Ã£o da famÃ-lia e da escola!

     Fatima Costa

     Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a parte dos slides! ParabÃ©ns.
Postado por 
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Neilda
 em 29/08/2011 11:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/08/2011

 <TÃTULO>
Sabe quem foi Manoel Bomfim? A aluna Beatriz Accioly sabe

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, blogsdealunos.

A consciÃªncia se forma no assimilar o meio social

Manoel Bomfim

A criaÃ§Ã£o do TrofÃ©u Rioeduca, com certeza, foi o empurrÃ£ozinho que faltava 
para todos aqueles que desejavam fazer seu blog, mas acabavam deixando para 
depois. Todos ganharemos com isso. Mais boas idÃ©ias divulgadas e replicadas nas
escolas da nossa rede farÃ£o nossas cabeÃ§as fervilharem.

Hoje trago para vocÃªs o blog da 
E.M. Manoel Bomfim
. Assim mesmo com M no meio e no final. O blog Ã© organizado pela aluna (isso 
mesmo, uma aluna) Anna Beatriz Accioly, que tambÃ©m Ã© Embaixadora da 
EducopÃ©dia na escola. Ela tambÃ©m mantÃ©m seu prÃ³prio blog e Ã© uma jovem 
cheia de boas ideias.

[FOTO]

[FOTO]

E afinal, Manoel Bomfim quem foi? Segundo o blog, viveu no final do sÃ©c. XIX e 
inÃ-cio do sÃ©c. XX, estudou medicina, mas, mordido pela mosca da educaÃ§Ã£o 
nunca a abandonou. Aprofundou seus estudos em psicologia e, como vimos na frase 
que abre este artigo, antecipou o pensamento de Piaget e Vigostsky. Sua maior 
marca foi como defensor da escola p
blica como instrumento de democratizaÃ§Ã£o e desenvolvimento do paÃ-s.

[FOTO]

A postagem mais recente do blog da E.M. Manoel Bomfim mostra a finalizaÃ§Ã£o do 
projeto HistÃ³ria em Cena do Prof. Ronaldo com a turma 1802. Eles encenaram a 
RevoluÃ§Ã£o Francesa para outras turmas do colÃ©gio. Com direito a guilhotina e 
tudo.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

VÃ¡ ao blog e confira os destaques do projeto e a opiniÃ£o dos alunos sobre o 
trabalho. Boas vindas ao blog da Manoel Bomfim!

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

blogsdealunos
(10)

 <COMENTÃRIOS>
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Obrigada Angela, por divulgar o trabalho que tenho feito em meu blog, adorei 
muito poder estÃ¡ mostrando um pouquinho do que fazemos em minha escola. Espero 
que ano que vem no TrofÃ©u Rio Educa possa ser criada a categoria de "Blog dos 
alunos" e que como eu outros alunos se motivem a criar seus prÃ³prios blogs e o 
de suas escolas tambÃ©m.
Postado por 
Anna Beatriz Accioly Fernandes
 em 25/08/2011 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/08/2011

 <TÃTULO>
Leitura Compartilhada: T. 1301 lÃª para os EI-10  e EI-20

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, 3Âªcre.

Na Escola Municipal Delfim Moreira 3
 CRE, a necessidade de aumentar a experiÃªncia de leitura dos alunos gerou o 
projeto 
 Contando HistÃ³rias em Casa e na Escola
 voltado para os anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo Ã© despertar o 
gosto pela leitura e pelos livros. Baseado nesse projeto a Prof
 Ana Neves pensou o projeto Leitura Compartilhada.

[FOTO]

Semanalmente, a turma 1301 lÃª para as turminhas da EducaÃ§Ã£o Infantil. Os 
objetivos sÃ£o melhorar a leitura dos alunos da 1301 e proporcionar aos alunos 
do EI ainda mais momentos de contaÃ§Ã£o de histÃ³rias, alÃ©m dos jÃ¡ previstos 
no planejamento. 

Para fazer a leitura em voz alta, o aluno precisa compreender o que leu, adequar
sua entonaÃ§Ã£o ao texto e ser fiel ao contÃ©udo. Segundo Juliana Junqueira 
Vieira: 

A crianÃ§a que lÃª textos em voz alta memoriza mais facilmente o conte
do e pode sair-se melhor na escola. (...) O sucesso da leitura em voz alta pelo 
aluno tem duas razÃµes: alÃ©m de ocorrer o estÃ-mulo visual, os estudantes 
tambÃ©m utilizam o estÃ-mulo auditivo, o que reforÃ§a a captaÃ§Ã£o das 
informaÃ§Ãµes.

Ler em voz alta estimula a memorizaÃ§Ã£o
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     http://migre.me/5zQPB 

Aqui o benefÃ-cio Ã© m
tuo. As crianÃ§as da EI, acostumadas Ã s leituras feitas por adultos, ficam 
encantadas ao verem os colegas lendo e se sentem capazes de fazer o mesmo 
motivando-se para a alfabetizaÃ§Ã£o. A turma 1301 ganhou leitores mais seguros e
autÃ´nomos, gosto, zelo e responsabilidade com os livros e a leitura se tornou 
mais clara, objetiva, com maior compreensÃ£o do texto e reflexos na escrita. Os 
alunos do Projeto Nenhum a Menos tambÃ©m mostraram avanÃ§os com a nova 
atividade. O aluno Lucas Silva, sempre muito tÃ-mido, jÃ¡ ganhou em 
autoconfianÃ§a. 

Tudo comeÃ§a na sala de aula da turma 1301, os alunos em grupos escolhem os 
livros que serÃ£o lidos naquela semana. Na semana registrada, o tema era PAI. O 
grupo se familiariza com o livro, lÃªem em conjunto e preenchem uma ficha de 
leitura. A ficha contÃ©m o nome do livro, autor, ilustrador e editora bem como 
as caracterÃ-sticas dos personagens e um resumo do contÃ©udo do livro. A ficha 
fica arquivada na turma para que os colegas dos outros grupos possam saber mais 
sobre os livros.

Terminada esta etapa de manuseio e conhecimento do livro, cada grupo lÃª o livro
para os colegas, ensaiando assim para a leitura final nas turminhas de EI.

Podemos acompanhar todas as etapas no vÃ-deo abaixo. ParabÃ©ns a turma 1301 pelo
subprojeto!

 [VÃDEO]
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3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Ana, nÃ£o podemos deixar de comentar este trabalho lindÃ-ssimo que cumpre com 
simplicidade ao objetivo maior do seu trabalho de alfabetizaÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns! Com orgulho,
Alessandra, Ana LÃºcia e GlÃ³ria
Postado por 
nomeComentario
 em 16/09/2011 09:11

Ana, nÃ£o podemos deixar de comentar este trabalho lindÃ-ssimo que cumpre com 
simplicidade ao objetivo maior do seu trabalho de alfabetizaÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns! Com orgulho,
Alessandra, Ana LÃºcia e GlÃ³ria
Postado por 
nomeComentario
 em 16/09/2011 09:11

ParabÃ©ns ProfÂª, ParabÃ©ns turma 1301, vocÃªs fizeram um trabalho lindo. Alunos
nÃ£o deixem de ler quem sabe serÃ£o grandes escritores!!! bjs e muito sucesso 
para todos
Postado por 
MÃ´nica
 em 30/05/2012 20:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/08/2011

 <TÃTULO>
Os caminhos matemÃ¡ticos da E.M. Rodrigo OtÃ¡vio

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre.

 [VÃDEO]

Rodrigo OtÃ¡vio: parte de sua histÃ³ria...
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[FOTO]

Rodrigo OtÃ¡vio Langgaard de Meneses (Campinas, 11 de outubro de 1866 
 Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944) foi um advogado, professor, 
magistrado, contista, cronista, poeta e memorialista brasileiro.

Participou, desde o inÃ-cio, do grupo de escritores que fundaram a Academia 
Brasileira de Letras. Era pai do tambÃ©m acadÃªmico Rodrigo OtÃ¡vio Filho.

Filho do Dr. Rodrigo OtÃ¡vio de Oliveira Meneses e de D. Luiza Langgaard, filha 
do mÃ©dico dinamarquÃªs, estabelecido no Brasil, Dr. Theodoro Langgaard. Aos 5 
anos veio, com sua famÃ-lia, para o Rio de Janeiro. Estudou na na Faculdade de 
Direito de SÃ£o Paulo, onde se formou aos 20 anos, em 1886. Iniciou a vida p
blica na magistratura, tendo sido nomeado, em 1894, secretÃ¡rio da PresidÃªncia 
da Rep
blica no governo de Prudente de Morais entre 1894 e 1896, quando comeÃ§ou a 
lecionar na Faculdade de CiÃªncias JurÃ-dicas e Sociais da Universidade do 
Brasil.

Por diversas vezes foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, 
entidade que promoveu a criaÃ§Ã£o da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1930. 
Rodrigo OtÃ¡vio presidiu tambÃ©m a Sociedade Brasileira de Direito Internacional
e membro honorÃ¡rio e vice-presidente do Instituto HistÃ³rico e GeogrÃ¡fico 
Brasileiro.

Consultor-geral da Rep
blica (1911-1929), foi delegado plenipotenciÃ¡rio do Brasil em diversas 
ConferÃªncias Internacionais, como as de Haia, para o Direito relativo Ã  letra 
de c
mbio (1910 e 1912); de Bruxelas, para o Direito MarÃ-timo (1909, 1910 e 1912); a
ConferÃªncia CientÃ-fica Pan-Americana de Washington (1916); da Paz, de Paris 
(1919), tendo assinado o Tratado de Versalhes. Foi conferencisata em vÃ¡rias 
universidades - Paris, Roma, VarsÃ³via e MontevidÃ©u. Foi tambÃ©m 
vice-presidente na I AssemblÃ©ia da Liga das NaÃ§Ãµes, em 1920.

Em decreto de 5 de fevereiro de 1929, foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, cargo que exerceu atÃ© aposentar-se em 7 de fevereiro de 1934. 

Foi o fundador da cadeira 35 da Academia Brasileira de Letras, que tem como 
patrono Aureliano Tavares Bastos.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Rodrigo OtÃ¡vio 
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fica no MonerÃ³ 
 Ilha do Governador, atende por volta de 
1200 alunos
 da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 9
 ano no Ensino Fundamental em horÃ¡rio parcial e ao PEJA noturno.

A equipe da direÃ§Ã£o Ã© formada pelas Professoras 
Ros
ngela InÃ¡cio 
(Diretora), 
Jaqueline Dias 
(Diretora Adjunta) e 
Rosa Maria Seles
 (Coordenadora PedagÃ³gica).

Hoje, a Unidade tem o orgulho de compartilhar com toda a Rede, o trabalho 
desenvolvido nas turmas de 6
 ano com a MatemÃ¡tica pelo 
Professor Dalto
. Veja:

Trabalhando com 
TANGRAN

Objetivo:
 Reconhecer figuras planas em elementos da natureza

Material:
 Caderno PedagÃ³gico 6
 ano - MatemÃ¡tica 2
 Bimestre 
 TANGRAN

Desenvolvimento da atividade:

Ao iniciar o conte
do de geometria 
 Figuras planas, foi trabalhado as caracterÃ-sticas e propriedades das figuras.

No decorrer da aula, o professor percebeu a necessidade dos alunos trabalharem 
as figuras geomÃ©tricas atravÃ©s de material concreto estabelecendo relaÃ§Ãµes 
entre o tridimencional e o plano.

SÃ£o experiÃªncias e atividades, como essa do Professor 
Dalto
 e da
 E.M. Rodrigo OtÃ¡vio 
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que 
constroem efetivamente um ensino de qualidade.

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

SÃ£o trabalhos como este que devem ser divulgados para servirem de inspiraÃ§Ã£o 
a tantos outros que nossos professores sÃ£ capazes de realizar! ParabÃ©ns!
Postado por 
nomeComentario
 em 29/08/2011 00:20

Estas experiÃªncias devem ser divulgadas, pois contribuem para que surjam novas 
outras em diferentes espaÃ§os de nossa Rede. ParabÃ©ns!
Postado por 
Neilda
 em 29/08/2011 11:29

Os alunos devem ter adorado e aprendido bastante. ParabÃ©ns, professor!
Postado por 
Elisiene Barbosa
 em 30/08/2011 01:33
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/08/2011

 <TÃTULO>
JanaÃ-na Corenza uma  EDUCOPROFESSORA no PEJA

<TAGS>
Tags: 
peja, educopÃ©dia.

ConheÃ§am a professora que aceitou o desafio de inovar e mergulhou fundo nas 
pesquisas em busca da qualidade de suas atividades no PEJA.

[FOTO]

Quando participei da seleÃ§Ã£o para ser Educopedista do PEJA, confesso que nÃ£o 
tinha dimensÃ£o da riqueza e da ousadia desta plataforma. Sempre acreditei que a
educaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro poderia sair da mesmice, mas nÃ£o vislumbrava que 
seria tÃ£o breve!

A produÃ§Ã£o das aulas na EducopÃ©dia demanda uma intensa pesquisa de atividades
que buscam a aprendizagem dos conte
dos (de acordo com as orientaÃ§Ãµes curriculares do PEJA) de uma maneira 
inovadora: links de jogos, vÃ-deos, atividades l
dicas, imagens, montagens de textos, leitura virtual e acesso a internet sÃ£o 
alguns exemplos a serem dados.

Todo esse processo de elaboraÃ§Ã£o das aulas Ã© enriquecido pelo 
vai e vem
 das produÃ§Ãµes, ou seja, as aulas sÃ³ sÃ£o postadas na plataforma apÃ³s o 
refinamento das atividades propostas. Afirmo que o processo de aprimoramento das
aulas Ã© que mais me enriquece, pois por vezes crio aulas que na minha 
concepÃ§Ã£o estÃ£o claras e objetivas e ao olhar de um outro educador 
(coordenador, validador ou professores da rede) sÃ£o constatadas novas nuances 
que passam despercebidas e que comprometem a sua qualidade. Ser educopedista 
para mim, Ã© com certeza, um processo de aprendizagem!

Minha aprendizagem nÃ£o para na produÃ§Ã£o das aulas. Constato que nÃ³s, 
professores do PEJA, temos ainda o desafio de desmistificar o uso do computador 
para os nossos alunos adultos, que trazem consigo um receio 
compreensÃ-vel
 ao uso da mÃ¡quina. Acredito que a EducopÃ©dia pode mostrar a esses alunos que 
esta 
mÃ¡quina
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 Ã© um mecanismo de aprendizagem rico e fabuloso para o seu processo de 
aprendizagem!

Outro momento rico de aprendizagem sÃ£o os educoencontros. Estes favorecem um 
crescimento da equipe por meio da integraÃ§Ã£o de todas as famÃ-lias da 
EducopÃ©dia. As reuniÃµes e capacitaÃ§Ãµes sÃ£o importantes para a apropriaÃ§Ã£o
da plataforma e para os novos conhecimentos por ela construÃ-dos.

Por fim, parabenizo aqueles que pensaram nesta maneira de ensinar e de aprender,
pois em pleno sÃ©culo XXI nÃ£o podemos fazer uso, nas salas de aula, apenas do 
quadro e dos livros didÃ¡ticos. Novos tempos, novas tecnologias, atÃ© mesmo para
os nossos adultos, tÃ£o receiosos ao uso da mÃ¡quina, mas que podem se encantar 
com as possibilidades que surgem com um trabalho de responsabilidade e 
comprometimento por meio da EducopÃ©dia!

Segundo Perrenoud, o professor 
deve ser capaz de observar, analisar, tirar proveito das experiÃªncias, 
organizar as ideias, debater, pesquisar, questionar-se. SÃ£o as competÃªncias 
que todo professor supostamente tem; o que falta Ã© aplicÃ¡-las na prÃ³pria 
aÃ§Ã£o.
 Com a EducopÃ©dia estou tendo a oportunidade de aplicar tais competÃªncias!

[FOTO]

JanaÃ-na de A. Corenza

     Educopedista da FamÃ-lia PEJA

     Professora Orientadora do PEJA do CIEP 
Ministro Gustavo Capanema

     Pedagoga e Mestre em EducaÃ§Ã£o

ParabÃ©ns a Professora JanÃ-na por ousar, acreditar e realizar um trabalho de 
excelÃªncia 
para o PEJA da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.
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educopÃ©dia
(86)

peja
(21)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/08/2011

 <TÃTULO>
Paternidade e famÃ-lia na 5Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Blog da 

Página 805



RIOEDUCA 1
CM Tio SebastiÃ£o Xavier
: 
http://crechetiosebastiaoxavier2010.blogspot.com/

[FOTO]

 [VÃDEO]
Blog da CM Buriti Congonhas
: 
http://cmburiticongonhas.blogspot.com/

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5
 CRE / 
reginabizarro@rioeduca.net
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/08/2011

 <TÃTULO>
Professoras encenam JoÃ£o e Maria para seus alunos

<TAGS>
Tags: 
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5Âªcre, artescÃªnicas, blogsderioeducadores, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Despertar nos alunos a ludicidade inserida no faz-de-conta proporcionado pelo 
teatro;Â 
Proporcionar um ambiente alfabetizador nas propostas apresentadas 
(artes,linguagem oral e escrita); 
Criar situaÃ§Ãµes onde os personagens participassem efetivamente na rotina da 
creche.Â 

O projeto encontra-se no blog da 
Creche Tio SebastiÃ£o Xavier
: 
http://crechetiosebastiaoxavier2010.blogspot.com/

[FOTO]

blogsdeescolas
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(402)

5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

Magia Ã© realizar e proporcionar o despertar do faz de conta e encantamento nas 
crianÃ§as!! Momentos maravilhosos vividos na Tio TiÃ£o!! Saudade!!
Postado por 
Sheila
 em 30/08/2011 21:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/09/2011

 <TÃTULO>
Cativar...Acolher...Conhecer... 2Âª U.E.xpondo 6ÂªCRE (Parte I) e outros 
destaques

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, blogsderioeducadores, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Blog Fazendo Acontecer: E.M. General OsÃ³rio:
http://bragafatima-educao.blogspot.com/
Blog Educarte: Fazer EducaÃ§Ã£o Ã© uma Arte
: 
http://blogprofessora-raquel.blogspot.com/
Blog Educando Jovens e Adultos: CIEP AntÃ´nio Candeia Filho
:
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos dessa equipe maravilhosa pelos belos trabalhos postados aqui!!
#VqV EducaÃ§Ã£o de QUALIDADE!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 03/09/2011 17:32

Amei ver o trabalho da nossa  escola  aqui no Rioeduca.
Fatima Braga
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/09/2011 00:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/09/2011

 <TÃTULO>
Educoalfabetizando e Letrando: CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes/6ÂªCRE LigAdÃ£o

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, educopÃ©dia, protagonismojuvenil, pÃ©devento.
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Ã‰ preciso pensar menos em competiÃ§Ã£o e mais na cooperaÃ§Ã£o e colaboraÃ§Ã£o.

(Prof
 Gisele Cordeiro)

[FOTO]

Antes de dar continuidade Ã  sÃ©rie de postagens (ainda estou recebendo e 
organizando o material de diversas escolas participantes) sobre a
2
 U.E.xpondo/6
CRE
, vou apresentar aqui o trabalho de sucesso que o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes 
vem realizando com o uso do LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica, da
EducopÃ©dia 
e do
PÃ© de Vento
.

Foi no blog do CIEP,
 BlogAdÃ£o
(1), criado e gerenciado pela coordenadora pedagÃ³gica, Gisele Cardoso Cordeiro,
que eu recolhi - atravÃ©s de diversas postagens (ver 
ReferÃªncias
) - as informaÃ§Ãµes de como nasceu e estÃ¡ caminhando a proposta de alfabetizar
atravÃ©s de um projeto pioneiro: o curso 
PÃ© de Vento
 da 
EducopÃ©dia
, e ainda sobre a proposta de monitoria (de alunos mais velhos para auxiliar os 
mais novos - e atÃ© mesmo os professores, se for necessÃ¡rio!), enfim, sobre o 
uso eficiente do LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica na escola!

Uma nota introdutÃ³ria...

NÃ³s, professores da 
velha guarda
, como eu, nos sentimos tentados a chamar o
PÃ© de Vento 
de 
cartilha virtual
ou 
cartilha digital online
, mas o 
PÃ© de Vento
 Ã© muito mais do que nossa 
velha cartilha
 de outrora, trata-se - segundo o 
blog do PÃ© de Vento
 - de um
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curso digital de alfabetizaÃ§Ã£ol
(9)
, portanto, de
um novo conceito em alfabetizaÃ§Ã£o! Criado exclusivamente para a 
EducopÃ©dia
 pela famÃ-lia de professores alfabetizadores da rede (com o apoio de uma 
empresa especializada), essa aventura digital - segundo o 
blog da EducopÃ©dia
 - estÃ¡ em total harmonia com as
OrientaÃ§Ãµes Curriculares
, mas dentro de um tipo de livro digital que poderÃ¡ ser utilizado por todos os 
professores alfabetizadores que assim desejarem.
(8)

O curso Ã© uma iniciativa da Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, e visa oferecer a alunos e
professores mais uma ferramenta para a alfabetizaÃ§Ã£o e letramento tambÃ©m em 
meios, e por meios, eletrÃ´nicos.
(9)

O curso possui objetos de aprendizagem inseridos em uma narrativa atraente e 
divertida. A narrativa se desenrola por meio da resoluÃ§Ã£o de desafios 
interativos, e Ã  medida que o aluno vai resolvendo os desafios, novas 
atividades vÃ£o surgindo
. 

(9)

Como esta proposta de alfabetizaÃ§Ã£o e letramento estÃ¡ sendo usada no CIEP 
AdÃ£o?

Educoalfabetizando e letrando
- diz Gisele -
Ã© o novo projeto do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes que utiliza a 
EducopÃ©dia
 para reforÃ§o na alfabetizaÃ§Ã£o dos alunos de ano inicial. As aulas sÃ£o 
ministradas pelos alunos monitores de tecnologia [do projeto
LigAdÃ£o
].
(2)

[FOTO]

Na capacitaÃ§Ã£o dos monitores, os alunos exploram todos os recursos da 
EducopÃ©dia 
para auxiliar as turmas de 
alfabetizaÃ§Ã£o
 no projeto.
(3)

[FOTO]
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Alunos na capacitaÃ§Ã£o para monitor

Como surgiu o projeto na escola? Qual o objetivo?

Foi no 2
 dia da 
8
 Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o 
que
a coordenadora Gisele Cordeiro teve o 
insight
do projeto. 

Assim ela registra no blog: 

Dia produtivo, minha mente fervilhou de idÃ©ias. Assisti Rafael Parente falar da
EducopÃ©dia, conversei com Marcelo e Francisco, ambos Educopedistas. Trocamos 
experiÃªncias, falamos de projetos. Ã‰ bom poder discutir idÃ©ias e refletir 
sobre nossa prÃ¡tica. Estou muito interessada em trabalhar com Redes Sociais e 
conexÃµes para mudar a estrutura da escola. Ã‰ preciso pensar menos em 
competiÃ§Ã£o e mais na cooperaÃ§Ã£o e colaboraÃ§Ã£o. O Rafael exibiu o vÃ-deo: 
Conecte-se para um mundo melhor
! Bingo! Pensei: a escola precisa utilizar as conexÃµes para um mundo melhor, e 
o inÃ-cio Ã© fazer uma escola melhor! Ã‰ necessÃ¡rio criar espaÃ§os para que os 
alunos e professores possam trabalhar juntos, como parceiros. Para isso, penso 
em utilizar Redes Sociais e softwares livres. Na Jornada, conversei muito com 
meus colegas e estou pensando em mais um projeto, o 
LigAdÃ£o
. O projeto visa inverter os papÃ©is dos personagens da escola. O aluno serÃ¡ o 
professor e o professor serÃ¡ o aluno. Os alunos serÃ£o tutores de seus 
professores para o uso das novas tecnologias, criarÃ£o blogs, postarÃ£o 
notÃ-cias, ajudarÃ£o a navegar etc. O professor poderÃ¡ tirar suas d
vidas, aprender a utilizar a tecnologia sem sair de sua sala de aula, tudo isso 
pelas mÃ£os de seus alunos. Os professores ganharÃ£o tempo, conhecimento, os 
alunos ganharÃ£o autoestima, autonomia. As relaÃ§Ãµes mudarÃ£o, professores e 
alunos serÃ£o colaboradores A escola ganha, os professores ganham e os alunos 
ganham. Apesar do relato apaixonado, Ã© preciso deixar claro que o caminho Ã© 
Ã¡rduo, cheio de conflitos, mas precisamos nos conectar para fazer um mundo 
melhor! NÃ³s, do CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes, estamos conectados para fazer do 
mundo um lugar Melhor!
(5)

Todo esse entusiasmo inicial da profa. Gisele nÃ£o se perdeu, ao contrÃ¡rio, ela
junto com sua equipe de professores colocaram em prÃ¡tica e deram vida ao 
projeto que vem caminhando a todo vapor!

[FOTO]

Gisele Cordeiro e Rafael Parente, na 
Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o
 no Rio
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LigAdÃ£o / Educoalfabetizando e Letrando

O projeto teve inÃ-cio e estÃ¡ fazendo sucesso - diz Gisele Cordeiro -, as 
crianÃ§as estÃ£o animadas e os monitores estÃ£o aprendendo a cada dia
.
(4)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O projeto desenvolvido na escola...

AÃ§Ãµes
:

Trabalhar folclore, alfabetizaÃ§Ã£o e tecnologia com alunos do ano inicial, 
utilizando especialmente a 
EducopÃ©dia
 (aulas do 1 
 ano),
PÃ© de Vento
.

Apresentar aos alunos lendas, parlendas do folclore brasileiro. Destacando os 
personagens e suas caracterÃ-sticas e qualidades.

Usar palavras dos textos, frases e m
sicas para trabalhar com os alunos.

Oportunizar o acesso Ã  tecnologia de maneira mediada para favorecer a 
autonomia.
(4)

[FOTO]

Na tela do computador, 
PÃ© de Vento

[FOTO]

Local :
 laboratÃ³rio de informÃ¡tica

ResponsÃ¡veis pela orientaÃ§Ã£o do projeto:
Coordenadora Gisele Cordeiro e a estagiÃ¡ria de informÃ¡tica educativa, Aurea 
Borges.
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[FOTO]

Alunos construindo saberes e formando competÃªncias no laboratÃ³rio de 
informÃ¡tica

[FOTO]

O laborÃ¡tÃ³rio de informÃ¡tica

LaboratÃ³rio em pleno uso: Ã© para isso que serve tecnologia na escola!
 (Gisele Cordeiro)

PRODUÃ‡ÃƒO DE TEXTOS NO CIEP

[FOTO]

Na foto acima, aluna da profa. Claudia em uma aula de produÃ§Ã£o de textos

Mais vitÃ³rias com o uso efetivo do LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica:

ProduÃ§Ã£o de texto Ã© com a professora Claudia!

A professora Claudia - escreve a coordenadora Gisele no 
BlogAdÃ£o
 - leciona no quinto e quarto ano do 
CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes
 e sua especialidade Ã© a produÃ§Ã£o textual.

Seus alunos produzem textos lindos. Ela utiliza diversos mÃ©todos para 
incentivar seus alunos a escrever. Utiliza o laboratÃ³rio de informÃ¡tica para 
pesquisar escritores, exibe filmes , canta e no final tudo vira texto.
(7)

[FOTO]

Professora Claudia com sua turma no laboratÃ³rio de informÃ¡tica

REFERÃŠNCIAS:

(1)
 BlogAdÃ£o
 - Blog do 
CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes
:
http://adaoblogado.blogspot.com/

(2) 
BlogAdÃ£o
 - Educoalfabetizando e letrando! I -
http://adaoblogado.blogspot.com/2011/08/educoalfabetizando-e-letrando-iii.html
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(3) 
BlogAdÃ£o
 - Educoalfabetizando e letrando! II -
http://adaoblogado.blogspot.com/search?updated-max=2011-08-03T13%3A36%3A00-07%3A
00
max-results=7

(4) 
BlogAdÃ£o
 - Educoalfabetizando e letrando! III -
http://adaoblogado.blogspot.com/2011/08/educoalfabetizando-e-letrando.html

(5) 
BlogAdÃ£o 
- 8
 Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o! Dia 20 de julho!
http://adaoblogado.blogspot.com/search?updated-max=2011-07-22T02%3A37%3A00-07%3A
00
max-results=7

(6) 
BlogAdÃ£o
 - 
LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica bombando! -
http://adaoblogado.blogspot.com/2011/07/laboratorio-de-informatica-bombando.html

(7) 
BlogAdÃ£o
 - ProduÃ§Ã£o de texto Ã© com a professora Claudia! - 
http://adaoblogado.blogspot.com/2011/08/producao-de-texto-e-com-professora.html

(8) 
Blog EducopÃ©dia
 -
http://educopedia2010.blogspot.com/2011/02/participe-do-projeto-piloto-de.html

(9) 
Blog PÃ© de Vento
 -
http://projetopedevento.blogspot.com/
-
Bem vindos ao blog PÃ© de Vento
:
http://projetopedevento.blogspot.com/2011/06/bem-vindos-ao-blog-do-pe-de-vento.h
tml

(10) ConheÃ§am as novas possibilidades oferecidas pela
EducopÃ©dia
 no 
Blog EducopÃ©dia
- 
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EducopÃ©dia na XV Bienal do Livro 2011 - 
Conhecendo 
ASAS DE PAPEL e GRANDES OBRAS 
 - 
http://educopedia2010.blogspot.com/2011/09/educopedia-na-xv-bienal-do-livro-2011
.html

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

educopÃ©dia
(86)

protagonismojuvenil
(73)

pÃ©devento
(12)
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 <COMENTÃRIOS>

Esta iniciativa foi muito importante para o crescimento intelectual dos 
alunos,despertou um melhor  apredizado.
Postado por 
Aurea Borges
 em 08/09/2011 15:05

A Equipe do CIEP Agradece  mais uma vez.... estamos muito felizes...
Postado por 
Gisele
 em 08/09/2011 18:47

Uhuuuu!!!! ParabÃ©ns para todos nÃ³s!!! Tenho muito orgulho de pertencer a 
equipe do CIEP AdÃ£o!
Postado por 
Michelle Dantas Ferreira
 em 09/09/2011 17:28

"Ninguem educa ninguem,ninguem educa a si mesmo,os homens se educam entre 
si,mediatizados pelo mundo"-Paulo Freire
Postado por 
professora claudia
 em 09/09/2011 18:49

"NinguÃ©m educa ninguÃ©m, ninguÃ©m educa a si mesmo, os homens se educam entre 
si, mediatizados pelo mundo."
Paulo Freire
Postado por 
professora claudia
 em 09/09/2011 18:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/08/2011

 <TÃTULO>
Professores da 10Âª CRE participam de curso de sensibilizaÃ§Ã£o ambiental em 
Angra dos Reis

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/08/2011
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 <TÃTULO>

Arnaldo Niskier apresenta palestra para Alunos e Professores da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/08/2011

 <TÃTULO>
(em construÃ§Ã£o) SaÃºde Bucal na E.M. Professora Helena Lopes Abranches - 7Âª 
CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, saÃºde.
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7Âªcre
(192)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/08/2011

 <TÃTULO>
7Âª CRE brilha no TrofÃ©u Rioeduca 2011

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, trofÃ©urioeduca.

[FOTO]

O trabalho das comunidades escolares da 7
 CRE marcou presenÃ§a entre os finalistas na cerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o do 
TrofÃ©u Rioeduca 2011. A atmosfera festiva e alegre do evento marcou toda a 
programaÃ§Ã£o, que contou com apresentaÃ§Ãµes da banda Na Estrada, uma 
exibiÃ§Ã£o coreogrÃ¡fica organizada por alunos da rede e a descontraÃ§Ã£o dos 
apresentadores do evento, ocorrido no Teatro Carlos Gomes na noite de 
segunda-feira, 22 de agosto. Conforme destacado no prÃ³prio evento, figurar 
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entre os profissionais que tiveram o mÃ©rito de seu trabalho reconhecido e 
valorizado pelo p
blico a ponto de estar entre os mais votados jÃ¡ Ã©, por si sÃ³, uma grande 
vitÃ³ria.

Ainda assim, alÃ©m de estar representada como finalista em 5 das 10 categorias, 
a 7
 CRE foi premiada em 3 delas! O trabalho intitulado 
EleiÃ§Ãµes na Floresta
, da E.M. Prof
 Helena Lopes Abranches, foi um dos finalistas na categoria Rio Cidadania. O 
projeto 
Os 4 Rs
, de autoria da Prof
 Andrea Barreto, representou a E.M. Vargem Grande e concorreu na categoria Rio 
SustentÃ¡vel junto com o trabalho 
VocÃª Sabe o que Ã© Sustentabilidade?
, da Prof
 Wanda Monteiro

, que atua no CIEP JoÃ£o Batista dos Santos. O Prof Vitor Hugo Almeida, que atua
no mesmo CIEP, concorreu ao TrofÃ©u Rioeduca como finalista na categoria Rio de 
Leitores, com o trabalho 
Inovando com recursos Educativos - EducopÃ©dia na 7
 CRE
. A crianÃ§ada do EDI Prof
 Ruth Cardoso, sob a orientaÃ§Ã£o da Prof
 Dayse Rabelo Dias, levou o trabalho 
No Mundo da Pintura, a Linguagem por Meio das Artes Visuais
 Ã  etapa final na categoria Rio Belas Artes. Na 
ltima premiaÃ§Ã£o da noite, a Prof
 Raphaella Marques e sua turminha da E.M. Honduras representaram o blog 
Estudando e Navegando entre os finalistas na categoria Blogs de Rioeducadores!

Vamos aos prÃªmios!

[FOTO]

Professor Vitor Hugo e a SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin

O professor Vitor Hugo Almeida foi o premiado na categoria Rio de Leitores! O 
seu trabalho mostra como Ã© possÃ-vel conciliar a tecnologia oferecida pela 
EducopÃ©dia ao exercÃ-cio da leitura em suas variadas modalidades. Desde os 
quadrinhos Ã  interpretaÃ§Ã£o numÃ©rica e textos de maior complexidade. Os 
interessados podem conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo professor 
clicando 
AQUI
.
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[FOTO]

Alunos do EDI Prof
 Ruth Cardoso

O projeto 
No mundo da Pintura
 recebeu o TrofÃ©u Rioeduca na categoria Rio Belas Artes. Ã‰ possÃ-vel notar, 
atravÃ©s do trabalho elaborado, como a pintura auxilia o aprimoramento de 
habilidades motoras, cognitivas e sociais das crianÃ§as e as leva a exercitarem 
a criatividade. Cliquem
 AQU
I e confiram uma matÃ©ria sobre o projeto!

[FOTO]

Professora Raphaella Marques rebendo o TrofÃ©u Rioeduca

O blog Estudando e Navegando, desenvolvido e constantemente atualizado pela Prof
 Raphaella Marques, foi o 3
 mais votado na categoria Blogs de Rioeducadores e tambÃ©m recebeu o TrofÃ©u 
Rioeduca. O blog exibe as atividades desenvolvidas pela professora e seus 
alunos, traz notÃ-cias de eventos educacionais e diversas ideias aos demais 
professores e interessados em educaÃ§Ã£o em geral. Clique
 AQU
I e ConheÃ§a o blog da professora e sua turma!

Parabenizamos a todos os profissionais que enviaram ao Portal Rioeduca.net 
informaÃ§Ãµes sobre alguns dos trabalhos, atividades e eventos que realizam em 
suas unidades escolares. NÃ£o apenas pelo evento da premiaÃ§Ã£o, mas 
principalmente pela oportunidade de compartilhar um pouco de sua produÃ§Ã£o com 
os demais professores da rede, pais, alunos e p
blico em geral.

SaudaÃ§Ãµes especiais aos premiados, que tiveram o seu esforÃ§o reconhecido e 
aplaudido numa noite inesquecÃ-vel para a EducaÃ§Ã£o carioca!

Cliquem AQUI e confiram o resultado final de todas as categorias premiadas no 
evento
!
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7Âªcre
(192)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

Ficamos muito felizes com o resultado de nossas escolas e de ter contribuido 
para a divulgaÃ§Ã£o dos seus trabalhos.
Postado por 
Jornal Informativo da 7Âª CRE
 em 26/08/2011 12:47

O Portal RIOEDUCA Ã© um instrumento que estimula o aluno e o professor, fazendo 
no seu cotidiano algo diferente e desafiador.
Todos lucramos com isso!
Postado por 
Prof.Ieda Costa Ayres (Diretora do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos)
 em 26/08/2011 13:12

Fiquei muito feliz e agradeÃ§o em nome de todos que votaram :D AtÃ© 2012!
Postado por 
Raphaella
 em 26/08/2011 14:00

Quanto orgulho!
Fiquei muito feliz com a participaÃ§Ã£o da 7Âª  CRE. Gritei e pulei a cada 
conquista!
ParabÃ©ns!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 26/08/2011 15:13
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SÃ³ tenho a agradecer ao Jornal Informativo da 7Âª CRE e a todos os demais 
professores colaboradores, cujas mensagens viabilizam as minhas postagens e 
ajudam a dar maior visibilidade ao excelente trabalho desenvolvido pelas 
comunidades escolares da rede.

Muito obrigado a todos! =)
Postado por 
Humberto Baltar
 em 27/08/2011 07:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/08/2011

 <TÃTULO>
SeminÃ¡rio sobre Povos IndÃ-genas

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsderioeducadores.

A professora 
LÃ-via Andrade
, nos apresenta seu blog 
Redescobrindo a EducaÃ§Ã£o
com a postagem a seguir:

Participei hoje de uma mesa redonda com o seguinte tema: Povos indÃ-genas: 
Literatura, HistÃ³rias e EducaÃ§Ã£o.

O Coordenador do SeminÃ¡rio, professor 
Jaime Pacheco 
deu inÃ-cio as atividades.

[FOTO]

Logo em seguida, tivemos a palavra do nosso querido 
Coordenador da 9
 CRE
, o professor 
JosÃ© Mauro.

[FOTO]

Representando a nossa SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o, a professora 
GlÃ³ria Antonieta Macedo 
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deixou-nos uma breve palavra e apresentou um show de slides bastante emocionante
sobre cultura e educaÃ§Ã£o em todo o mundo.

[FOTO]

O escritor 
Daniel Monteiro Costa
, ou 
Daniel Munduruku
, apresentou suas idÃ©ias sobre a Cultura IndÃ-gena,
 EvoluÃ§Ã£o e Literaturas.

[FOTO]

Daniel sinalizou o estereÃ³tipo onde ele Ã© chamado de Ã-ndio pela sociedade. 
 Eu nÃ£o sou Ã-ndio, sou Munduruku
 afirmou o escritor. Explicou que cada povo indÃ-gena tem seus costumes, suas 
crenÃ§as, nÃ£o sÃ£o todos iguais como vemos nos estereÃ³tipos: 
Diversidade de 250 povos, com diversas formas de ser e interagir com o mundo...
. 

Segundo Daniel Ã© fundamental que o MunicÃ-pio, o Estado e o Governo Federal
 tenham esse olhar diferenciado sobre a cultura indÃ-gena.

[FOTO]

Em seguida, 
Vicent Carelli 
pode falar do 
Projeto VÃ-deo nas Aldeias 
e deixou aquela pontinha de curiosidade quando falou um pouco sobre o trabalho 
que estÃ¡ sendo produzido : Filmes de crianÃ§as, com linguagem infantil para a 
introduÃ§Ã£o dos temas indÃ-genas nas sÃ©ries iniciais, a partir dos 5 (cinco) 
anos de idade.

[FOTO]

Finalizando as exposiÃ§Ãµes, o professor 
JosÃ© Ribamar Bessa 
(UERJ) pode falar um pouco dos contos indÃ-genas que sempre trazem um 
ensinamento. Indicou o livro Maino i rape (Caminho da Sabedoria). Falou tambÃ©m 
sobre a nossa lÃ-ngua materna, o PortuguÃªs e como ela foi imposta aos Ã-ndios.

[FOTO]
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O professor Bessa exibiu um vÃ-deo sobre o racismo. Compartilho aqui com grande 
emoÃ§Ã£o:

 [VÃDEO]

Ao final, pude fotografar com o simpÃ¡tico escritor Daniel Munduruku que nos 
indicou o livro Mundurucando :

[FOTO]

Professores sÃ£o donos do conhecimento.

     Educadores sÃ£o mediadores.

     Professores sÃ£o profissionais do 
ensino.

     Educadores fazem do ensino um estÃ-mulo 
para seu crescimento pessoal.

     Professores usam a palavra como 
instrumento.

     Educadores usam o silÃªncio.

     Professores batem a mÃ£o na mesa.

     Educadores batem o pÃ© no chÃ£o.

     Professores sÃ£o muitos.

     Educadores sÃ£o Um
.

O educador tem os pÃ©s no chÃ£o, mas sua cabeÃ§a estÃ¡ sempre nas alturas, 
porque acredita que quem estÃ¡ Ã  sua frente nÃ£o Ã© um cliente esperando para 
ser atendido, mas uma pessoa aguardando orientaÃ§Ãµes para seguir seus passos. 
Essa Ã© a razÃ£o de ser do educador. Essa Ã© sua esperanÃ§a. E, para tanto, o 
educador precisa ser inteiro, precisa ser completo, precisa estar em sintonia 
consigo mesmo e como o universo.
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[FOTO]

Ah, conheci uma professora muito especial da 6
 CRE: Monica Sousa!

     Carinhosamente 
Monikinha

[FOTO]

[FOTO]

Como disse Daniel Munduruku
Somos todos filhos de mesma estrela...
 e 
quem educa deve reeducar o seu olhar
 vou deixar minhas idÃ©ias fluÃ-rem e quem sabe em breve nÃ£o posto um projeto 
bem bacana aqui no blog? 

Beijinhos de mel,

LÃ-via Andrade

Esta postagem nos foi enviada pela professora LÃ-via Andrade e pode ser vista no
seu blog, atravÃ©s do link 
http://pensamentoseborboletas.blogspot.com/

Agradecemos a professora LÃ-via e desejamos sucesso ao seu blog.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail. 
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9Âªcre
(227)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 30/08/2011

 <TÃTULO>
E. M. Presidente Arthur Bernardes no TrofÃ©u Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, trofÃ©urioeduca, dengue.

O trabalho bem elaborado de uma escola leva a vÃ¡rias conquistas, alÃ©m de 
buscar a excelÃªncia no aprendizado tambÃ©m pode ser premiado como foi o caso da
E. M. Presidente Arthur Bernardes no evento de entrega do 1
 TrofÃ©u Rioeduca a alunos e professores das escolas da Prefeitura , que 
aconteceu no dia 22.

A 9
 CRE teve 8 indicaÃ§Ãµes para finalistas do TrofÃ©u Rioeduca:

Rio SustentÃ¡vel 
Projeto Nossa Horta 
 Creche Municipal Raul Cortez;

Rio de Leitores 
Projeto Ler e Contar e sÃ³ Comentar 
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 E. M. Atenas;

Projeto Trilhas LiterÃ¡rias 
 E. M. Presidente Arthur Bernardes;

Rio Escola da FamÃ-lia 
Projeto Ioga na Creche Raul Cortez 
 C. M. Raul Cortez;

Rio de Todos 
Bullying 
 Projeto Falando SÃ©rio 
 E. M. Presidente Arthur Bernardes;

Rio SaudÃ¡vel 
Projeto Bebes Contra a Dengue 
 C. M. Raul Cortez;

Projeto Combate a Dengue 
 E. M. Professor Felipe Santiago;

Blog de Escola 
 E. M. Presidente Arthur Bernardes.

A indicaÃ§Ã£o e participaÃ§Ã£o das escolas neste evento jÃ¡ seria por si sÃ³ um 
grande premio, pois estas se destacaram entre os vÃ¡rios trabalhos apresentados 
neste portal que tem como objetivo a troca de experiÃªncias entre as escolas e o
incentivo a criaÃ§Ã£o de blogs para escolas e educadores.

O portal Rioeduca foi criado para integrar alunos, professores, coordenadores, 
funcionÃ¡rios e familiares em um sÃ³ espaÃ§o. O objetivo Ã© transparecer as 
aÃ§Ãµes e projetos das escolas, creches e EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil, 
tanto para os professores e profissionais de educaÃ§Ã£o, quanto para os pais e 
alunos da rede municipal de ensino.

A E. M. Presidente Arthur Bernardes, parceira do Blog Rioeduca,
 desenvolveu o blog da escola, compartilhando nele os trabalhos desenvolvidos na
escola e foi a partir desta iniciativa que teve um de seus trabalhos escolhidos 
para concorrer ao prÃªmio e, tambÃ©m, o prÃ³prio blog da escola.

Conseguiu o 1
 Lugar no Projeto Social
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 Rio de Todos
 com o Projeto: Bullying 
 Projeto Falando SÃ©rio e o 3
 Lugar no Blog das Escolas.

A seguir reproduzimos a postagem feita pela 
escola no seu blog
.

Estamos de parabÃ©ns!

     Participamos da grande final do TrofÃ©u 
Rioeduca e conquistamos
 02 trofÃ©us.

RIO DE TODOS - 1
 LUGAR

[FOTO]

Bullying - Projeto Falando SÃ©rio

BLOGS DE ESCOLAS
 - 3
 LUGAR
 - Um bronze muito especial!

[FOTO]

[FOTO]

Coordenadora PedagÃ³gica: Cristiane.

     Diretora da escola: Elenice.

     Professora da Sala de Leitura: Shirlei

[FOTO]

Uma foto com a
 SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin
e com

Página 833



RIOEDUCA 1

     O Coordenador da 9
Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o Professor JosÃ© Mauro

[FOTO]

A nossa equipe com o SubsecretÃ¡rio de Novas Tecnologias Educacionais Rafael 
Parente

[FOTO]

A equipe comemorando o TrofÃ©u

E no dia seguinte na escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns as escolas da 9
 CRE pelo belo trabalho que vem
realizando e pela troca de experiÃªncias que Ã© a marca deste portal.
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

trofÃ©urioeduca
(32)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela postagem. Ficou DEZ, assim como a noite maravilhosa da entrega do
TrofÃ©u Rioeduca!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 30/08/2011 12:15

A foto das crianÃ§as com o trofÃ©u ficou linda!!! ParabÃ©ns.
Postado por 
nomeComentario
 em 31/08/2011 11:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/08/2011

 <TÃTULO>
Livro: do papel ao digital - Ã© a SME na Bienal

<TAGS>
Tags: 
bienaldolivro, riodeleitores, twitter.

Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro na XV Bienal Internacional 
do Livro

     TemÃ¡tica: Livro: do papel ao digital
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     Estande: B11- PavilhÃ£o Laranja

ProgramaÃ§Ã£o AuditÃ³rio JosÃ© Lins do Rego (Mezanino) - PavilhÃ£o Laranja

02/09 
 sexta-feira

15h Ã s 17h - 
ETC_Bienal
 com Marcelino Freire.
Twitter e Literatura, mediaÃ§Ã£o JosÃ© Luiz Goldfarb.
LanÃ§amento do Concurso de MicroContos
-
#ETC_BIENAL
. (Encontro de Twitteiros Culturais)

08/09 
 quinta-feira

     16h Ã s 18h - 
#ERTBienal 
(Encontro de RioEducadores do Twitter)
GestÃ£o P
blica e TIC
s (Tecnologias da InformaÃ§Ã£o), com a SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o do 
Rio de Janeiro, Claudia Costin, e o Presidente da FundaÃ§Ã£o Biblioteca 
Nacional, Galeno Amorim - MediaÃ§Ã£o JosÃ© Luiz Goldfarb

09/09 
 sexta-feira

     15h Ã s 17h - 
PAINEL MULTIRIO
. ApresentaÃ§Ã£o das produÃ§Ãµes da empresa de multimeios da prefeitura 
veiculadas por impressos, portal e TV

Eventos no estande da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SME)

- 
Encontro com Professores autores da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o
 dias 02, 05, 06, 08 e 09 de setembro, Ã s 10h, 14h e 15h.

- Outros Destaques:

     02/09, 14h - 
ApresentaÃ§Ã£o dos textos dos alunos da Professora Selma de Abreu Camargo
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, da Escola Municipal Francisco Alves, com a presenÃ§a do cantor Byafra, que 
participa do projeto escolar.

05/09, 16h - 
Encontro com a autora do livro Grandes Damas do Teatro
, RogÃ©ria Gomes, editora Tinta Negra, com a presenÃ§a da atriz Norma Blum.

09/09, 10h - 
Encontro com a autora do livro Nada como ter classe
, MarÃ´ Barbieri, da Editora Vieira e Lent.

10/09, 15h - Resultado do concurso MicroContos
 #ETC_BIENAL

Diariamente serÃ£o realizadas no estande 
OFICINAS DE TWITTER
 com orientaÃ§Ã£o de professores da Rede Municipal.

ProgramaÃ§Ã£o do Estande da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro
- SME

     PROFESSORES AUTORES- BIENAL 2011

DIA

HORA

PROFESSOR/LOTAÃ‡ÃƒO

EDITORA

ATIVIDADE/

 TÃTULO

02/09

Sex.

10h

14h
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15h

Anielizabeth

         C. M. 
10.19.632 Miriam Pires

Selma de Abreu Camargo e o cantor Byafra

         E. M. 
02.04.10 Francisco Alves

Carlos Alberto de Carvalho

         E. M.
 09.18.078 Alzira Ara
jo

Zit

_

Rovelle

Ilustradora

Textos de alunos em m
sicas de Byafra

 Apolo e Ãrtemis

05/09

Seg.

10h

14h

15h

16h

SÃ´nia Rosa
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         E. M. 
02.04.501 Tancredo Neves

Sandra Lopes

         E. M. 
02.08.022 Matta Machado

Eliane Pimenta

         Ciep 
06.22.203 Oswald de Andrade

RogÃ©ria Gomes e a atriz Norma Blum

Brinque

         Book

Prumo

Manati

Tinta Negra

Fuzarca

Cantiga de trem

O Bicho medo e seu segredo

Grandes Damas do Teatro

06/09

Ter.

10h

14h
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15h

Vera Granado

         E. M. 
03.13.052 MaranhÃ£o

SÃ©rgio Almeida

         (1
 CRE 
 InformÃ¡tica)

Sonia Maria do Nascimento Alves

         E. M. 
01.02.002 Tiradentes

Zit

Indepen-

         dente

Litteris

A viagem de Filomena

CrÃ´nicas do amor impossÃ-vel 
(poesia)

Seguindo Lelucha

         Infantil

08/09

QUI.

10h

14h
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15h

Gabriel Marques

         E. M. 
03.12.006 Ministro Orosimbo Nonato

Carmen Moreno

         E. M. 
02.06.020 Desembargador Oscar TenÃ³rio

Maryan Fees (7
 CRE. Ged.), Lilian Polly, Grasiele Fernasky

Livros Ilimitados

Rocco

Fivestar e Multifoco

Usina das Letras

Botafogo, uma paixÃ£o alÃ©m do trivial.

O Estranho 
(contos)

Loja de amores usados 
(poesia)

A cara do Brasil

09/09

SEX.

10h

14h

15h

MarÃ´ Barbieri

Página 841



RIOEDUCA 1

JosÃ© Maria Dias da Silva

         E. M. 
09.18.027 Rubens de Farias Neves

Niv
nia Carvalho

         E. M. 
05. 14.35 AmapÃ¡

Vieira e Lent

Litteris

Litteris

Nada como ter classe

Ave Vida

VocÃª quer uma mÃ£ozinha?
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riodeleitores
(165)

twitter
(16)

bienaldolivro
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Vou estar na Oficina de Twitter! LÃ¡, lÃ¡, lÃ¡... srsrs.
Vai ser uma experiÃªncia especial pra mim!
Postado por 
Neilda
 em 27/08/2011 15:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/08/2011

 <TÃTULO>
O Rioeduca por Rioeducadoras

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

 [VÃDEO]

VÃ-deo gravado pela Multirio com a participaÃ§Ã£o das professoras Elisiene, 
MÃ´nica de Souza, BÃ¡rbara, FÃ¡tima Costa, Rute Albanita e Lilian Ferreira.
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Fiquei muito feliz por ter sido convidada para participar deste vÃ-deo e poder 
compartilhar a minha alegria de realizar este trabalho!
Postado por 
Fatima Costa
 em 26/08/2011 09:09

ConheÃ§o Rute Albanita desde sempre! Este trabalho Ã© a consagraÃ§Ã£o de seu 
talento, pois tudo que faz sempre Ã© com muita paixÃ£o! Acredito que esta equipe
seja a junÃ§Ã£o de pessoas tÃ£o comprometidas com a educaÃ§Ã£o quanto ela... 
parabÃ©ns a todas!
Postado por 
nomeComentario
 em 27/08/2011 15:46

ParabÃ©ns!! Adorei o vÃ-deo estÃ¡ super esclarecedor quanto a proposta do 
Rioeduca.net, e ainda retrata com muita fidelidade todo o compromisso que 
envolve cada um de nÃ³s nessa construÃ§Ã£o INOVADORA!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 28/08/2011 09:32

Foi muito bom participar e poder falar um pouco do rioeduca!!! Espero que em 
breve mais professores possam conhecer e utilizar este portal.
Postado por 
MÃ´nica
 em 28/08/2011 16:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/08/2011
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 <TÃTULO>

Alunos de Santa Cruz conhecem o Centro HistÃ³rico do Rio de Janeiro

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Ah, Sinvaldo, saudade desse corredor histÃ³rico, que hÃ¡ um bom tempo nÃ£o 
passo! 
ParabÃ©ns a EM 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, por proporcionar aos alunos do 
Projetos Autonomia Carioca e Ponto de Partida, o prazer desse passeio cultural, 
tÃ£o nobre, no Centro do Rio.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 31/08/2011 08:42

ParabÃ©ns! Sinvaldo e a toda a equipe da Joaquim. Saudades das nossa visitas Ã  
restauraÃ§Ã£o da Igreja do Carmo com os alunos da Joaquim !  Um abraÃ§o a todos 
os colegas da Joaquim !
Postado por 
Prof Antonio Carlos Suzano
 em 31/08/2011 23:08
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 30/08/2011

 <TÃTULO>
A Escola Municipal MÃ¡rio Lago do Conjunto Manguariba

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, visitas.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professora Daniele Oliveira Wood, regente da Turma 1502 (Ã  direita). Foi ela 
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quem construiu e vem administrando o Blog da Escola Municipal MÃ¡rio Lago, que 
pode ser acessado pelo endereÃ§o http://emmariolago.blogspot.com/

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

visitas
(62)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo belo trabalho desta escola que sÃ³ vem crescendo e trazendo para 
esta comunidade um excelente resultado  com muio carinho e dedicaÃ§Ã£o.
Postado por 
Rosana
 em 30/08/2011 18:50

Trabalhei com essa pessoa incrÃ-vel e pude vivenciar seu potencial, sua 
dedicaÃ§Ã£o e seu empenho... Katia GonÃ§alves, parabÃ©ns pelo trabalho e 
parabÃ©ns pela equipe ... bjs amiga...
Postado por 
Katia Rabello
 em 01/09/2011 21:58

Sou professora, estou pesquisando escolas pÃºblicas na minha localidade e essa 
parece ser de muita qualidade, parabÃ©ns pelo trabalho.NÃ£o me era conhecida 
essa instituiÃ§Ã£o e adorei saber um pouco sobre ela. Quem sabe um dia, eu faÃ§a
uma visita para conhece - la melhor.
Postado por 
Alyssa
 em 18/03/2012 17:45

venho atravÃ©s desta deixar aqui minhas lamentaÃ§Ãµes quanto a limpeza desta 
escola , os banheiros estÃ£o nojentos, nÃ£o tem porta, tudo sujo,fora as salas 
de aula que estÃ£o todas sujas e sem ventiladores, nada para melhorar o ambiente
de sala de aula das crianÃ§as que estÃ£o por quase cinco horas de aula sem 
nenhuma ventilaÃ§Ã£o.NÃ£o entendo por que isso se a escola teve tanto tempo pra 
desde dezembro para colocar as coisas em ordem para as crianÃ§as iniciarem o ano
letivo, Ã© lamentÃ¡vel.
Postado por 
SHEILA
 em 18/02/2013 12:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/09/2011

 <TÃTULO>
Grandes Obras da Literatura na EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia.

[FOTO]

Aproveitando o tema do momento que Ã© a Bienal 2011, vamos conhecer um pouco 
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mais de um projeto da EducopÃ©dia que privilegia a leitura. Quem nos fala dele 
Ã© FÃ¡tima Campilho - Coordenadora do Projeto Grandes Obras da Literatura.

[FOTO]

Por entendermos que a literatura nos permite 
ler, pensar e refletir em possibilidades diferentes de vida por meio da 
experiÃªncia de viver simbolicamente uma infinidade de vidas alternativas junto 
aos personagens de ficÃ§Ã£o e, dessa forma, ter elementos de comparaÃ§Ã£o mais 
variados
, conforme pontua Ana Maria Machado, oferecemos o curso aos nossos alunos dos 
GinÃ¡sios Cariocas.

O referido curso Ã© composto de 32 aulas digitais que tÃªm como temas tÃ-tulos 
de obras literÃ¡rias de grande circulaÃ§Ã£o no Brasil e no mundo. Os tÃ-tulos 
selecionados incluem obras que permitem leitura autÃ´noma do aluno e outras que 
necessitam de mediaÃ§Ã£o do professor. Mesclamos obras de diferentes gÃªneros 
literÃ¡rios para que todos possam ter a oportunidade de conhecer diferentes 
formas de manifestaÃ§Ã£o artÃ-stica por meio da literatura.

As aulas contÃªm atividades variadas com vÃ-deos, textos, jogos, m
sica, poesia, arte, indicaÃ§Ã£o de obras do mesmo gÃªnero ou autor e propostas 
de produÃ§Ã£o de texto em linguagens diversas. Podem ser usadas pelos 
professores de LÃ-ngua Portuguesa, Sala de Leitura e pelos demais porque tambÃ©m
aborda questÃµes interdisciplinares.

Todas as aulas apresentam PPT, planos de aula com dicas para o melhor 
aproveitamento das obras, um quiz com dez questÃµes e uma sÃ-ntese do livro 
trabalhado. 

Convidamos os professores a participarem do nosso projeto de leitura
 de obras literÃ¡rias de referÃªncia para que seus alunos se
 tornem leitores crÃ-ticos, criativos e autÃ´nomos.

Para acessar o curso Grandes Obras, o professor deverÃ¡ entrar no portal da 
plataforma, clicar no Ã-cone do 9
 ano e, em seguida, acessar o portal Extra - Grandes Obras. Ã‰ importante 
ressaltar que, apesar de o curso ser acessado pelo 9
 ano, as aulas atendem aos alunos do 6
 ao 9
 ano.

[FOTO]

[FOTO]

Podemos encontrar tambÃ©m o Blog Grandes Obras da Literatura. Trata-se de um 
blog de apoio Ã  plataforma. Todos os livros do projeto, seus autores, vÃ-deos e
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outras mÃ-dias, sugestÃµes de outras leituras sÃ£o apresentados a partir das 
obras estudadas nas aulas digitais.

[FOTO]

Vemos aqui a 
ltima postagem feita no blog que faz referÃªncia ao livro 
Viagem ao Centro da Terra
 de Julio Verne, que foi postada por uma de suas colaboradoras, a professora de 
sala de leitura do GinÃ¡sio Experimental Carioca Von Martius
- 9
 CRE, M
 Cristina J. Neves, que tambÃ©m colabora nas aulas das Grandes Obras, na 
educopÃ©dia.

     AlÃ©m da professora M
 Cristina podemos encontrar na lateral do blog a lista de colaboradores que 
contribuem com as postagens deste blog.

EntÃ£o? Ficou curioso? 

Venha vocÃª tambÃ©m conhecer este projeto.

EducopÃ©dia -
http://www.educopedia.com.br/educopedia/aula/show/

Blog -
http://grandesobrasdaliteratura.blogspot.com/

Agradecemos as professoras M
 Cristina e FÃ¡tima Campilho pela
colaboraÃ§Ã£o nesta postagem.
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educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigada pela divulgaÃ§Ã£o.
AbraÃ§os,
FÃ¡tima Campilho
Postado por 
FÃ¡ttima Elizabeth Campilho
 em 08/09/2011 20:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/09/2011

 <TÃTULO>
Na E.M. BelisÃ¡rio Pena, o bullying nÃ£o tem graÃ§a

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, blog, 9Âª, cre.

A 
E. M. BelisÃ¡rio Pena 
 9
 CRE
, iniciou um blog no mÃªs de agosto, vamos apresentÃ¡-lo atravÃ©s do 
Projeto O Bullying nÃ£o tem graÃ§a.

[FOTO]

A professora Gisele nos enviou o projeto, vamos conhecer?

Justificativa:

Página 852



RIOEDUCA 1
Algumas atitudes podem se configurar em formas diretas e indiretas de praticar o
Bullying. Essa versatilidade de atitudes maldosas contribui nÃ£o somente para a 
exclusÃ£o social da vÃ-tima, como tambÃ©m para muitos casos de evasÃ£o escolar, 
e pode se expressar das mais variadas formas.

Observam-se em nossas atividades diÃ¡rias constantes agressÃµes fÃ-sicas, 
verbais e morais por parte dos alunos entre seus pares, tanto no cotidiano da 
sala de aula, como em outros espaÃ§os e tempos escolares. 

Nesse entender, as questÃµes relacionadas Ã  cidadania e aos direitos humanos, 
merecem ter outras oportunidades de exploraÃ§Ã£o no currÃ-culo de nossa escola, 
de forma a produzir resultados eficientes e relevantes para o contexto escolar e
para a sociedade brasileira. 

Por
 consideramos que hÃ¡ necessidade e urgÃªncia de se criar contextos de 
discussÃ£o-reflexÃ£o-aÃ§Ã£o em torno das questÃµes acima explicitadas para que 
se forme uma cultura de paz e de respeito aos direitos fundamentais da pessoa 
humana, nossa comunidade escolar idealiza o
 projeto
O Bullying NÃ£o Tem GraÃ§a
...

Objetivos:

 Conscientizar toda a U.E sobre o tema;

 Reconhecer as quatro categorias em que o tema estÃ¡ inserido;

 Realizar um trabalho preventivo revelando as causas de possÃ-veis atos de 
Bullying no espaÃ§o escolar;

 Identificar os 
bullies
 dentro e fora da escola;

 Despertar a necessidade de respeito ao prÃ³ximo;

 Trabalhar com o grupo a questÃ£o das diferenÃ§as;

 Desenvolver de uma forma agradÃ¡vel e l
dica, um tema difÃ-cil.

Desenvolvimento:

ApÃ³s conhecer o sentido da palavra Bullying e quais as formas de 
caracterizÃ¡-la, toda a equipe da U.E se envolverÃ¡ no trabalho de 
conscientizaÃ§Ã£o acerca do tema realizando trabalhos em sala de aula de estudos
de casos para posterior exposiÃ§Ã£o e na produÃ§Ã£o do vÃ-deo das turmas de 2
 ano, partindo da m
sica idealizada pelos mesmos.
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EstratÃ©gias:

 Pesquisas sobre o tema;

 Estudos de casos;

 Entrevistas;

 ExposiÃ§Ãµes em murais dentro da escola;

 Leituras variadas oferecidas pela sala de leitura;

 Acesso aos sites pertinentes ao assunto;

 IndicaÃ§Ã£o de filmes e vÃ-deos sobre o tema;

 ProduÃ§Ã£o de vÃ-deo sobre o tema

Culmin
ncia

ExposiÃ§Ã£o do vÃ-deo e dos trabalhos realizados no blog da escola e nos murais 
da U.E

AvaliaÃ§Ã£o:

ContÃ-nua durante todo o processo.

A segunda atividade sobre o Bullying
 foi idealizada pelas professoras do 2
 ano, que junto com os alunos criaram o Rap 
O Bullying nÃ£o tem graÃ§a
.

 [VÃDEO]

Rap: O Bullying nÃ£o tem graÃ§a!

Por isso pense nisso, guarde isso lÃ¡ no fundo!

     Debochar, xingar, por apelidos 
 aborrece seu amigo!!!

     Bater, empurrar, mentiras espalhar,

     Fazem seu amigo a cada dia se afastar!
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     E essa atitude nÃ£o Ã© legal

     O nome disso Ã© Bullying e vocÃª pode se
dar mal!

     Agora entendeu o que eu quero dizer:

     O bullying sÃ³ traz prejuÃ-zo pra vocÃª

     O bullying nÃ£o tem graÃ§a! (3x)

     O bullying Ã© uma desgraÃ§a!

Eu quero ter um milhÃ£o de amigos

     E bem mais forte poder cantar
 (4x)

Prof
 Lenir e BÃ¡rbara

Objetivos:

 Desenvolver na turma a consciÃªncia do tema;

 Despertar a necessidade de respeito ao prÃ³ximo;

 Conscientizar o grupo de que somos diferentes e devemos respeitar essas 
diferenÃ§as e;

 Desenvolver de uma forma agradÃ¡vel e l
dica, atravÃ©s da m
sica, um tema difÃ-cil.

Venha conhecer o blog da E. M. BelisÃ¡rio Pena
http://embelisariopena.blogspot.com/2011/08/o-bullying-nao-tem-graca.html

Se vocÃª, professor, ou sua escola, desenvolveu ou desenvolve algum projeto 

escreva para
o
 e-mails
do Representante da sua
CRE.
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Para saber, clique na foto da Equipe Rioeduca e procure sua CRE.

[FOTO]

educaÃ§Ã£o
(73)

blog
(15)

cre
(13)

9Âª
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ um assunto que precisa ser mesmo tratado com seriedade dentro do espaÃ§o 
escolar!
Postado por 
Neilda
 em 10/09/2011 13:50
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/09/2011

 <TÃTULO>
O Papel do Xadrex Escolar na E. M Frederico Eyer - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, jogos.

[FOTO]

[FOTO]

7Âªcre
(192)

jogos
(22)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/09/2011

 <TÃTULO>
Os microcontos de Rioeducadores

<TAGS>
Tags: 
bienaldolivro, riodeleitores, twitter.

     O Concurso de MIcrocontos promovido pelo
Programa Rio, uma cidade de Leitores e pelo ETC_Bienal, levou muitos de nossos 
professores a criarem - a maioria deles, pela primeira vez 
- vÃ¡rios microcontos.

     AtÃ© o 
ltimo minuto vÃ¡lido para recebimento dos microcontos, havia muito entusiasmo e 
criatividade.

     O Curador do Concurso, o escritor 
Marcelino Freire, enviou o resultado para o Programa Rio de Leitores, que o 
divulgou no 
ltimo sÃ¡bado na Bienal e tambÃ©m no Twitter.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A listagem completa com todos os microcontos enviados para o Concurso 
ETC_Bienal, incluindo o de uma turma de alunos e os microcontos que nÃ£o sÃ£o de
autoria de pessoas da nossa rede estÃ¡ aqui:

PLANILHA DE MICROCONTOS

Confira tambÃ©m quais foram os microcontos laureados:

RESULTADO

Conforme regulamento, os vencedores receberÃ£o uma coleÃ§Ã£o de livros e os 
melhores microcontos serÃ£o publicados em um livro, em dezembro deste ano.
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riodeleitores
(165)

twitter
(16)

bienaldolivro
(8)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/08/2011

 <TÃTULO>
Viajando pelo TÃºnel do Tempo, atravÃ©s da XI Festa da Cultura_ Um projeto da EM
Rodolfo Garcia/5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
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5Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Vamos viajar pelo T
nel do Tempo?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Foi um prazer estar presente mais uma vez na EM Rodolfo Garcia, uma escola que 
faz um grande trabalho.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 31/08/2011 08:47

ParabÃ©ns pelo projeto! As imagens ficaram lindas!
Postado por 
Neilda
 em 31/08/2011 11:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/09/2011

 <TÃTULO>
Parcerias: grandes contribuiÃ§Ãµes, belas atuaÃ§Ãµes! EM SebastiÃ£o de Lacerda 
em aÃ§Ã£o_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, escolasdoamanhÃ£, riodeleitores, bairroeducador, blogs.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Blog Bairro Educador, com a publicaÃ§Ã£o deste evento: 
http://bairroeducador.blogspot.com/2011/08/festa-do-interior-na-em-sebastiao-de.
html

[FOTO]

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

bairroeducador
(18)

escolasdoamanhÃ£
(15)
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blogs
(12)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
E.M. Lins de Vasconcelos: EducaÃ§Ã£o e SaÃºde de mÃ£os dadas

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, saÃºde, eventos, 3Âªcre, escoladafamÃ-lia.

A Escola Municipal Lins de Vasconcelos chegou a conclusÃ£o que 
A educaÃ§Ã£o Ã© uma ferramenta importante para os profissionais de sa
de e de educaÃ§Ã£o de refletirem e interagirem de forma solidÃ¡ria em favor da 
humanidade.

Esta conclusÃ£o veio a partir da parceria com o CAP 3. 2 nos trabalhos de 
conscientizaÃ§Ã£o e de disseminaÃ§Ã£o de informaÃ§Ã£o para a comunidade do 
complexo do Lins. A parceria deu muito certo e a escola foi convidada a 
participar do seminÃ¡rio 
BebÃª Carioca
 que teve lugar no Teatro Noel Rosa
em 23 de agosto. Eles participaram da Mostra de trabalhos cientÃ-ficos e 
experiÃªncias bem sucedidas na promoÃ§Ã£o, proteÃ§Ã£o e apoio Ã s gestantes, 
mÃ£es e aos bebÃªs
. LÃ¡ estiveram presentes a Diretora Maria Helena Ramos da Mota, a Diretora 
adjunta Eliane Pinheiro de Oliveira e a Professora de sala de leitura FÃ¡tima 
Maria de Menezes Garcia. Este evento cientÃ-fico contou com o relato de 
experiÃªncia 
CONSTRUINDO CONCEITOS COM A COMUNIDADE ESCOLAR: relato de experiÃªncia de apoio 
Ã  amamentaÃ§Ã£o
, desenvolvido pela escola desde 2010 e exposto num banner para todos os 
participantes no evento.

[FOTO]

AlÃ©m disso, no dia 28 de agosto, num belo domingo ensolarado, participaram da 
III MOSTRA DE TALENTOS QUE PROMOVEM A AMAMENTAÃ‡ÃƒO
 com o experimento de nosso relato o 
Teatro MÃ£e Leoa
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 e a m
sica da Professora Maria do Socorro Queiroz de Souza que cantou a sua 
composiÃ§Ã£o
 Aleitamento materno
 numa adaptaÃ§Ã£o a melodia 
MamÃ£e eu quero
.

[FOTO]

A peÃ§a de teatro nasceu da leitura do livro 
 MÃ£e leoa
, de Eliana Martins de Souza e AntÃ´nio Santos Aguiar, que fala sobre toda a 
concepÃ§Ã£o do aleitamento. A partir do livro elaborou-se um texto teatral 
mediante a visÃ£o das prÃ³prias crianÃ§as. DaÃ- vieram os ensaios do teatro para
a apresentaÃ§Ã£o Ã  comunidade escolar. A quarta etapa correspondeu Ã  
encenaÃ§Ã£o da peÃ§a teatral. Logo depois, a escola partiu para a elaboraÃ§Ã£o 
de cartazes, poemas e trabalhos sobre a import
ncia do aleitamento e das observaÃ§Ãµes compartilhadas entre a comunidade 
escolar com a culmin
ncia de uma exposiÃ§Ã£o de todo o material.

[FOTO]

As crianÃ§as fizeram bonito e a educaÃ§Ã£o levou a sa
de para mÃ£es e alunos da comunidade que hoje sabem muito mais sobre a import
ncia da amamentaÃ§Ã£o. Aqui Ã© o futuro que nos mostrarÃ¡ os bons resultados 
dessas aÃ§Ãµes. A prÃ³xima geraÃ§Ã£o, consciente dos benefÃ-cios do aleitamento 
materno, produzirÃ¡ 
bebÃªs cariocas
 muito mais saudÃ¡veis.

Para saber mais detalhes sobre o projeto e outras novidades da E. M. Lins de 
Vasconcelos, acessem o 
Bloglins
.

Imagens e texto (adaptado) retirados do blog e material enviados por FÃ¡tima 
Menezes Garcia.
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

saÃºde
(45)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

Que coisa mais linda!!! ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/09/2011 16:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
Nenhuma CrianÃ§a a Menos na Turma da Tagore 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, eventos, blogsdealunos, blogsdeescolas, nenhumacrianÃ§aamenos.

Página 865



RIOEDUCA 1
O programa Nenhuma CrianÃ§a a Menos, criado pela SecretÃ¡ria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o, visa ao acompanhamento, caso a caso, dos alunos com as piores notas 
da Prova Rio. O programa monitora alunos do 3
 ao 9
 ano da rede municipal, com o objetivo de recuperar e melhorar o desempenho 
dessas crianÃ§as e evitar que abandonem os estudos. Para esse universo de 
estudantes, o projeto implementa provas periÃ³dicas de PortuguÃªs e MatemÃ¡tica,
a prioridade no uso dos laboratÃ³rios de informÃ¡tica para o reforÃ§o escolar e 
uma lista de livros de literatura para que sejam lidos ao longo do ano.

A Escola Municipal Tagore resolveu estimular o gosto pelos estudos utilizando 
uma tecnologia ao alcance de todas as escolas hoje: a criaÃ§Ã£o de um blog para 
o grupo de alunos inscritos no programa. JÃ¡ vimos aqui mesmo no blog Rioeduca 
AS MARAVILHAS DOS BLOGS EDUCACIONAIS - CRIE O SEU!
, um post da Prof
 Rute Albanita, representante da 1
 CRE, um pouco do que traz de positivo Ã  toda comunidade escolar a criaÃ§Ã£o de
um blog educacional.

O BLOG Ã© tambÃ©m um registro para escola ou professor. Nele ficam publicadas 
atividades, eventos, festas, alÃ©m de sugestÃµes e resenhas de livros. VocÃª 
pode descrever os avanÃ§os de seus alunos e eles terÃ£o o maior orgulho de ver 
suas conquistas publicadas em um site. Imagine sÃ³ a alegria de toda a famÃ-lia 
ao ver na internet um trabalho produzido por seu filho?

Ciente disto, a Prof
 Alessandra dos Santos Teixeira resolveu criar o 
Turma da Tagore
, blog dedicado ao registro do trabalho feito com os alunos do Nenhuma a Menos 
na escola. Eles jÃ¡ conhecem e participam do blog 
ESCOLA MUNICIPAL TAGORE
 que divulga as atividades de toda esta unidade escolar e sabem da import
ncia deste registro.

[FOTO]

LÃ¡ eles se apresentaram e registraram a criaÃ§Ã£o da imagem do blog a partir de
recorte, colagem e desenhos feitos por eles mesmos. Registraram as vÃ¡rias 
atividades realizadas no horÃ¡rio dedicado ao programa na escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O blog conta com enquete ortogrÃ¡fica, produÃ§Ã£o de texto e links com o blog da
escola. Eles jÃ¡ entrevistaram o pessoal da escola e os visitantes tambÃ©m. As 
atualizaÃ§Ãµes sÃ£o quase diÃ¡rias e a 
ltima dÃ¡ conta de um concurso de frases sobre preconceito, tema debatido pelos 
alunos, e vencido pela aluna Ingrid Pessoa.
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[FOTO]

Vamos continuar de olho nas novidades dessa galerinha criativa. NÃ£o se 
esqueÃ§am de passar no blog 
Turma da 
Tagore
 e deixar seu comentÃ¡rio.

JÃ¡ que estavÃ¡mos por lÃ¡, demos uma espiadinha no que andou acontecendo na 
escola. Eles completaram 48 anos. Teve festa, sim! E indiana! JÃ¡ que o patrono 
da escola Ã© o filÃ³sofo indiano Rabindranath Tagore.

[FOTO]

No blog da escola, vemos vÃ-deos e as fotos do evento. Confiram no vÃ-deo abaixo
a entrevista com a prof
 Eunice Rebelo, que lecionou por 20 anos na escola e hoje vÃª sua neta Larissa 
estagiando na EducaÃ§Ã£o Infantil. Os reportÃ©res mirins dÃ£o um show!

 [VÃDEO]

VÃ-deo e imagens retiradas dos blogs

blogsdeescolas
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(402)

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

blogsdealunos
(10)

nenhumacrianÃ§aamenos
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 30/08/2011

 <TÃTULO>
TrofÃ©u Rioeduca - Orgulho do CIEP Avenida dos Desfiles (setor 6)

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, dengue.

A cerimÃ´nia de entrega do trofÃ©u Rioeduca foi realizada hÃ¡ uma semana, mas a 
alegria de quem foi premiado, estÃ¡ longe de terminar.

O Projeto do Ciep Avenida dos Desfiles (Setor 6), 
Fotonovela - Diga Sim a Sa
de e NÃ£o a Dengue
, foi premiado na categoria 
Rio SaudÃ¡vel
 . O Rioeduca conversou com Angela, coordenadora da escola, que contou detalhes 
sobre o 
nascimento da idÃ©ia da fotonovela.

A professora relatou que em marÃ§o, mÃªs que a escola iniciou o projeto, o grupo
vivia um grande desafio, pois a escola estava mudando de um lugar para o outro .
No entanto, a boa administraÃ§Ã£o das gestoras, o desejo por uma EducaÃ§Ã£o de 
Qualidade e a preocupaÃ§Ã£o com a sa
de da comunidade, foram motivos mais que suficientes, para motivar todos a 
buscarem um projeto inovador. Desta mobilizaÃ§Ã£o nasceu o 
Diga Sim a SÃ¡ude e NÃ£o a Dengue.
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Professores e alunos deram as mÃ£os e criaram com beleza e criatividade uma 
fotonovela, protagonizada pelas prÃ³prias crianÃ§as. A comunidade se envolveu e 
o resultado foi bem sucedido, pois levou Ã s famÃ-lias, informaÃ§Ãµes 
importantes sobre a Dengue.

O sucesso foi alÃ©m das expectativas da equipe, que depois de postar 
o relato no blog escolar, percebeu que os acessos a pÃ¡gina virtual cresceram. 
Em seguida, 
a novidade veio parar na REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE, blog do portal Rioeduca.net.

A escola vibrou ao ver que a fotonovela era compartilhada com outros 
professores, mas nÃ£o imaginava que cinco meses depois, a instituiÃ§Ã£o 
receberia o OSCAR da EducaÃ§Ã£o Carioca pelo projeto desenvolvido.

Angela diz que a histÃ³ria do projeto foi escrita por muitas mÃ£os, e que todos 
ainda estÃ£o emocionados com o reconhecimento dado ao trabalho da instituiÃ§Ã£o.

[FOTO]

O TrofÃ©u trouxe nossa dignidade, mostrou o nosso valor e o melhor: Somos 
capazes de fazer melhor! E faremos!
Para rever o projeto vencedor, clique 
AQUI
.
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe da escola. Fiquei muito feliz por vcs...Um grande 
beijÃ£o.E atÃ© qualquer dia....
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 30/08/2011 14:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/10/2011

 <TÃTULO>
Desafio Rioeduca 2011 - reformulaÃ§Ãµes nas duas modalidades

<TAGS>
Tags: 
desafiorioeduca.
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desafiorioeduca
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Precisamos divulgar MUITO!!!
Postado por 
Neilda
 em 15/09/2011 13:46

maneiro gostaria de fazer parte disso muito bom vou aprender mais no meu ramo de
pedagogia meu blog e estudo pedagogico muito legal posta algo na tecnologia na 
rede soacial da educaÃ§ao valeu
Postado por 
rosana
 em 11/10/2011 16:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 28/08/2011

 <TÃTULO>
#PapoRioeduca - Twittando sobre EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
paporioeduca.

A partir desta semana, o Twitter do Rioeduca apresentarÃ¡ uma grande novidade: 

o #PapoRioeduca.

A proposta inicial Ã© de que tenhamos um encontro mensal via twitter para 
conversarmos sobre temas relevantes sobre a EducaÃ§Ã£o de forma ampla, seja ela 
no Rio de Janeiro, no Brasil ou no Mundo.

Por isso, o #PapoRioeduca Ã© aberto a todos aqueles que de alguma forma estejam 
envolvidos pela EducaÃ§Ã£o, atuantes ou nÃ£o em sala de aula.

Acreditamos que uma conversa informal em que as pessoas tenham a oportunidade de
expor suas ideias e experiÃªncias de forma respeitosa pode ser um instrumento 
enriquecedor para todos.
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O 
#PapoRioeduca terÃ¡ dia e horÃ¡rio mensal marcado: a primeira quanrta-feira de 
cada mÃªs; no entanto, para comeÃ§ar, tomaremos a prÃ³xima quarta-feira, ainda 
do mÃªs de agosto, como se fosse a primeira quarta-feira do mÃªs de setembro.

Portanto, no dia 31 de agosto, das 20 horas Ã s 21 horas, temos um encontro 
marcado utilizando a TAG:

[FOTO]

Sobre o que vamos conversar - EDUCAÃ‡ÃƒO - qual o tema? - VOCÃŠ DECIDE!!!

Envie sugestÃµes de temas na Ã¡rea de comentÃ¡rios desta postagem. Na prÃ³xima 
terÃ§a-feira, divulgaremos o tema que foi escolhido para o primeiro 
#PapoRioeduca.

paporioeduca
(1)

 <COMENTÃRIOS>

JÃ¡ tenho um compromisso para as primeiras quartas do mÃªs: #PapoRioeduca! NÃ£o 
posso ficar fora dessa... amanhÃ£ colocarei um cartaz na escola convidando meus 
professores! Excelente iniciativa. AtÃ© lÃ¡!
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Postado por 
nomeComentario
 em 29/08/2011 00:26

Esse comentÃ¡rio foi meu! rsrsr
Postado por 
Neilda
 em 29/08/2011 11:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 28/08/2011

 <TÃTULO>
#ERTBienal - GestÃ£o PÃºblica e TIC's

<TAGS>
Tags: 
ertbienal.

Conforme programaÃ§Ã£o da SME na Bienal do Livro - 
VER PROGRAMAÃ‡ÃƒO
 - teremos um segundo Encontro de Rioeducadores do Twitter (ERT).

O tema deste ERT serÃ¡ GestÃ£o P
blica e TIC
s

Mesa de debates:
 - 

Claudia Costin (SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro)

 - Galeno Amorim (Presidente da FundaÃ§Ã£o Biblioteca Nacional)

MEDIAÃ‡ÃƒO: JosÃ© Luiz Goldfarb

O #ERT Bienal ocorrerÃ¡ no dia 08 de setembro, das 16 Ã s 18 horas, no 
auditÃ³rio JosÃ© Lins do Rego.

Para se inscrever, Ã© preciso ter o e-mail @rioeduca.net, preencher o 
formulÃ¡rio abaixo 
e 
imprimir
 o comprovante gerado (Passaporte para entrada ao #ERTBienal). 

A capacidade do auditÃ³rio Ã© de apenas 80 vagas!!! Antecipe-se!!!

Obs: a todos os professores que forem participar desta atividade ou qualquer 
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outra na Bienal, aconselhamos fazerem seu credenciamento prÃ©vio atravÃ©s do 
prÃ³prio portal da Bienal, evitando filas. Segue link -
CREDENCIAMENTO
,

ertbienal
(1)

 <COMENTÃRIOS>

EU VOU!!! JÃ¡ imprimi meu certificado! Estou muito a fim de representar minha 
CRE, a 8Âª. Tenho muito a aprender e estou disposta a isso! Quero contagiar os 
professores e os alunos! Bienal - 8 de setembro: TÃ´ chegandooooo!
Postado por 
Neilda
 em 29/08/2011 00:03

AtÃ© lÃ¡!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 30/08/2011 17:09

AtÃ© lÃ¡ amigos
Postado por 
john alison da silva sousa
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 em 07/09/2011 19:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 28/08/2011

 <TÃTULO>
TrofÃ©u Rioeduca - Ajude-nos a aprimorar!!!

<TAGS>
Tags: 
trofÃ©urioeduca, rioeduca.

rioeduca
(69)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei responder ao Quiz!
Postado por 
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Neilda
 em 29/08/2011 11:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
1Âª Festa Sertaneja Dunshee de Abranches

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos.

 [VÃDEO]

A festa sertaneja da nossa unidade escolar ocorreu em 
agosto de 2011, em um sÃ¡bado onde a equipe de professores juntamente com a 
comunidade e os alunos proporcionaram um evento que vai ficar marcado na 
histÃ³ria da escola.

O fato de ser um sÃ¡bado gerou muitas expectativas com relaÃ§Ã£o a freq
Ãªncia, imaginamos nÃ£o ter alunos do 6
 ao 9
 ano na escola em um sÃ¡bado, mas ocorreu justamente o contrÃ¡rio, tivemos um n
mero grande de alunos e ex-alunos na escola. A festa foi muito tranq
ila, com muitos pais presentes, tornando possÃ-vel uma bela festa com clima 
familiar.

Os alunos estÃ£o de parabÃ©ns por todas as apresentaÃ§Ãµes de danÃ§a, pelas 
doaÃ§Ãµes de prendas e comidas saborosas que levaram para nossa festa. Dessa 
forma, tivemos muita alegria, comida gostosa, brincadeiras divertidas, correio 
do amor e muitas atraÃ§Ãµes.

ParabÃ©ns aos alunos que se esforÃ§aram para conquistar o posto de Xerife e 
Sinhazina.

Xerife
 - Roger da EducaÃ§Ã£o Infantil 
Professora Maria L
cia

Sinhazinha
 - Laisa da turma: 1502 
Professora Kelly

Esses momentos de descontraÃ§Ã£o tornam os nossos laÃ§os mais estreitos e 
podemos deixar a rotina da escola para interagir e trocar experiÃªncias de vida,
tornando a famÃ-lia como membro ativo e participante, pois somente dessa maneira
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podemos atingir o sucesso.

Esperamos para as prÃ³ximas festas a mesma animaÃ§Ã£o... Que venha o dia das 
crianÃ§as!
 (
Texto: Equipe da Unidade Escolar
)

eventos
(210)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/08/2011

 <TÃTULO>
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O PEJA da 4ÂªCRE comemora o Dia do Estudante

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos.

[FOTO]

No dia 11 de agosto comemoramos o 
Dia do Estudante
. Como meio de reunir os estudantes jovens e adultos que compÃµe as turmas do 
PEJA da 4
 CRE
, no dia 25 de agosto estivemos, juntos, socializando experiÃªncias, atividades 
e brincadeiras que colaboraram para a integraÃ§Ã£o de todos os presentes.

O local do evento foi na PraÃ§a da 
Escola Municipal SuiÃ§a
. Participaram deste momento especial as escolas:
CIEP GREGÃ“RIO BEZERRA, E.M. HEBERT MOSES, CIEP JOÃƒO MANGABEIRA, E.M. LAFAYETTE
DE ANDRADE, CIEP LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA
 e a 

 E.M. SUÃÃ‡A.

Paulo Freire dizia que 
A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria
.

A confraternizaÃ§Ã£o, a brincadeira e a alegria fazem parte do processo de 
aprendizagem humano: estar com o outro, conversar, sorrir, socializar e 
interagir possibilita a troca de saberes, o diÃ¡logo e a integraÃ§Ã£o. Ainda 
citando Freire, 
Me movo como educador, porque, primeiro, me movo como gente
. 
Nesta comemoraÃ§Ã£o, estivemos todos, ensinando e aprendendo...
 (Texto: 
Professora Orientadora JanaÃ-na Corenza
)

Equipe Gestora da Escola Municipal SuÃ-Ã§a

[FOTO]

Turma PEJA da E.M. SuÃ-Ã§a com a Professora Liete

[FOTO]

Ciranda do CIEP Yuri Gagarin

[FOTO]
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A hora do BINGO!

[FOTO]

Os bons momentos...

[FOTO]

[FOTO]

CIEP Ministro Gustavo Capanema

[FOTO]

Unidades Escolares que participaram do evento:

E.M. SUIÃ‡A

     CIEP YURI GAGARIN

     CIEP GREGÃ“RIO BEZERRA

     CIEP LEONEL DE MOURA BRIZOLA

     CIEP MIN. GUSTAVO CAPANEMA

     E.M. HERBERT MOSES

     E.M. MIN. LAFAIETTE DE ANDRADA

     CIEP JOÃƒO MANGABEIRA

ParabÃ©ns a todas as Unidades que participaram desse evento e sobretudo, pela 
aÃ§Ã£o integradora que desempenharam junto ao grupamento do 
PEJA
.
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eventos
(210)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/09/2011

 <TÃTULO>
TrofÃ©u Rioeduca, um orgulho para a 4ÂªCRE!

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos, rioeduca.

[FOTO]

O TROFÃ‰U RIOEDUCA
 tem como propÃ³sito fundamental destacar e premiar boas prÃ¡ticas pedagÃ³gicas,
bem como destacar e premiar escolas e professores que tenham blogs relevantes 
para sua comunidade escolar.

Ã‰ com muito orgulho que a 
4
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CRE
 apresenta e parabeniza os 
VENCEDORES
 das categorias:

BLOG DE RIOEDUCADORES
: 1
LUGAR - 
Ler com Prazer
- Prof
 M.Delfina - E. M. LAIS NETTO DOS REIS

BLOG DE UNIDADES ESCOLARES
: 1
LUGAR - 
E.M. JoÃ£o de Deus
 - Prof
 Dyone Souza de Andrade

[FOTO]

OlÃ¡,

     Gostaria de agradecer a todas as colegas
que votaram no meu blog 
http://ler-com-prazer.blogspot.com
para a categoria Blog de Rioeducadores.Tirei o primeiro lugar e ganhei o TrofÃ©u
Rioeduca 2011.Isso devo ao apoio de todos aqueles que seguem meu blog e trocam 
experiÃªncias comigo. Fiquei muito feliz, de ver meu trabalho de dois anos 
reconhecido. Meu blog possui muitas atividades jÃ¡ prontas para utilizar em sala
de aula (imprimir),como Poemas, Textos, redaÃ§Ãµes , atividades para pintar, 
alÃ©m de mensagens e livros. Caso vocÃªs nÃ£o conheÃ§am,passem por lÃ¡...

E aproveito tambÃ©m para agradecer pela votaÃ§Ã£o no Blog (
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com
) que estava concorrendo na categoria Rio de Leitores, com o trabalho postado 
por mim, da prof
Lais Cristina, 
Uma LiÃ§Ã£o de Amor
, que ficou em segundo lugar.

     Muito obrigada pelo apoio!

Texto da 
Professora Maria Delfina

[FOTO]

O prÃªmio TrofÃ©u RioEduca, que premiou iniciativas de projetos, professores e 
Unidades escolares chegou para nÃ³s como uma forma de divulgar o trabalho da 
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nossa escola na Rede. O nosso blog, um bebÃª Ã  Ã©poca de apenas dois meses, 
seria inscrito somente com este intuito. Depois da primeira fase, quando ficamos
entre os cinco finalistas de nossa categoria, Ã© que tomamos ciÃªncia do tamanho
da repercussÃ£o e da responsabilidade! E entÃ£o veio a festa... E que festa! Uma
noite de gala, para Oscar nenhum botar defeito! Fomos entÃ£o, modestas e 
despretensiosas para o Teatro Carlos Gomes, com o pensamento de que jÃ¡ Ã©ramos 
vencedores por nosso Blog estar entre os cinco finalistas, afinal de contas, 
concorreram 209 Blogs e os concorrentes eram de peso!

Eu, professora responsÃ¡vel pelo Blog que iria representar minha escola, alunos 
e comunidade, estava exultante de felicidade e nervosÃ-ssima! AliÃ¡s, eu e toda 
a equipe da escola!
A festa foi linda! Com a presenÃ§a da senhora SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o e outras
personalidades, aconteceram apresentaÃ§Ãµes de bandas e grupos de danÃ§a entre 
as premiaÃ§Ãµes e nÃ³s vibrÃ¡vamos a cada vitÃ³ria dos nossos colegas e seus 
projetos inovadores e curtÃ-amos a festa que se desenrolava... AtÃ© que chegou a
hora da nossa categoria: Blogs de escola. ApÃ³s anunciar o segundo e terceiro 
lugares, veio a consagraÃ§Ã£o! Nosso 
baby
 Blog ganhou em primeiro lugar! Foi uma surpresa e uma emoÃ§Ã£o muito grande!

Texto da 
Professora Dyone An
drade

ParabÃ©ns!! Esse SUCESSO Ã© seu, Ã© NOSSO e da EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!!
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eventos
(210)

educaÃ§Ã£o
(73)

rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Muito linda a festa, e muito importante a iniciativa! Adoramos ganhar, mas acima
de tudo, participar! ParabÃ©ns a todos que com seus blogs e projetos transformam
a educaÃ§Ã£o carioca!
Postado por 
Dyone
 em 12/09/2011 07:59

Didi vc Ã© MARAVILHOSA!
 Gde profissional!
     PARABÃ‰NS!!!
Postado por 
nomeComentario
 em 12/09/2011 08:33

Muito obrigada pela oportunidade de poder participar de todo esse evento!Foi 
muito bom poder divulgar o nosso trabalho e trocar com outras escolas da 
rede.Isso tudo devemos ao Rioeduca e a nossa representante Ana Acioly.
Felicidades para todos!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 12/09/2011 12:53

OlÃ¡ fiquei muito feliz quando soube que vc Del estava entre as finalistas e o 
trabalho da ProfÂª LaÃ-s tambÃ©m...Vibrei quando soube que vc ganhou! Sei  como 
o Ã© trabalho Ã¡rduo e o quanto vcs vem movimentando essa escola...ParabÃ©ns Ã  
todos e vamos em frente...Bjs
Postado por 
Daniele B. Mattos
 em 12/09/2011 15:13

ParabÃ©ns Delfina, fiquei muito feliz em saber e vibrei muito! Via a postagem no
blog e me deu uma vontade de estar nesta linda festa! Foi muito chique!Nunca vi 
nada igual nesses anos na educaÃ§Ã£o. Fico feliz em saber que atravÃ©s do 
Rioeduca isso foi possÃ-vel...Beijos para todos!
Postado por 
MÂªdas GraÃ§as
 em 12/09/2011 16:29
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DEUS ABENÃ‡Ã•E VOCÃŠ.SEU BLOG LER COM PRAZER Ã‰ TUDO DE BOM.FICO AGRADECIDA 
 PODER PARTICIPAR E FAZER MEU COMENTÃRIO.PARABÃ‰NS PARA ESSA ESCOLA QUE TEM 

PROFESSORES COMO VOCÃŠ. UM ABRAÃ‡O DE MARGARETH RAFAEL
Postado por 
margareth rafael
 em 12/09/2011 16:59

Que alegria ver seu sucesso amiga! O premio Ã© seu por merecimento e 
dedicaÃ§Ã£o. Apesar de te conhecer a pouco tempo, posso perceber o carinho com 
que faz suas coisas. ParabÃ©ns e com certeza esse serÃ¡ o primeiro de muitos. 
Bjus
Postado por 
Juliana Olivencia
 em 12/09/2011 17:41

Fiquei muito feliz pelo blog ter ficado em 1Âº lugar. Realmente foi merecido. O 
blog Ã© lindo! ParabÃ©ns a ProfÂª Maria Delfina pelo sucesso e reconhecimento!!
Postado por 
Aline Christine F Lopez
 em 12/09/2011 18:08

A festa estava linda. ParabÃ©ns aos que participaram e aos vencedores!!!

beijooos
Postado por 
Brenda
 em 12/09/2011 18:35

Parabenizo a amiga e colega de trabalho Maria Delfina pelo 1Âº lugar conquistado
por seu blog, Ler com Prazer.Aproveito a oportunidade para agradecÃª-la, por 
criar e cuidar carinhosamente do blog de nossa escola LaÃ-s Neto dos Reis e nele
ter postado meu trabalho "Uma Aula de Amor", que partiu de uma histÃ³ria 
maravilhosa vivenciada em sala de aula, por meus alunos da turma 1301.Alunos 
carentes, sofridos, com inÃºmeras dificuldades na aprendizagem, porÃ©m se 
superando a cada dia e me surpreendendo com verdadeiras liÃ§Ãµes de amor e 
solidariedade ao prÃ³ximo.Fico muito feliz em ver o trabalho que a partir deles 
surgiu repercutir tÃ£o bem assim.Apostei e apostarei sempre neles, com amor e 
por amor!
Postado por 
LaÃ-s Cristina de Carvalho VillaÃ§a
 em 12/09/2011 19:14

ParabÃ©ns Del! Que esse trofÃ©u sirva de exemplo e incentivo para que cada vez 
mais educadores sintam-se motivados a dar o seu melhor pela  educaÃ§Ã£o de nosso
paÃ-s. Muito sucesso para vocÃª.
Postado por 
MÃ¡rcia Maria
 em 12/09/2011 19:32

Oi Del, recebi o recadinho que vocÃª estava por aqui de novo...passei para 
deixar registrado a minha admiraÃ§Ã£o pelo seu trabalho e pelo de suas 
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amigas...acompanho seus blogs e vejo o quanto vocÃªs gostam do que fazem...e a 
renovaÃ§Ã£o que vocÃªs estÃ£o tentando fazer nessa escola este ano.Muito legal! 
Estamos torcendo por vocÃªs. Deixo uma frase do nosso ilustrÃ-ssimo Paulo 
Freire, que sei que vocÃª tanto admira:
"EducaÃ§Ã£o nÃ£o transforma o mundo. EducaÃ§Ã£o muda pessoas. Pessoas 
transformam o mundo". Beijinhos.
Postado por 
Aline
 em 12/09/2011 19:44

ParabÃ©ns Delfina! Vc merece!!!  E parabÃ©ns tambÃ©m a professora Dione.
Postado por 
Simone
 em 12/09/2011 20:12

Del parabÃ©ns vc merece!!!
Postado por 
nomeComentario
 em 12/09/2011 20:34

ParabÃ©ns Ã  Prefeitura do Rio pelo incentivo e reconhecimento destas pessoas 
tÃ£o dedicadas a seus trabalhos. Parabenizo em especial a profÂª Maria Delfina  
pela beleza e capricho indiscutÃ-veis.
Beijos
Postado por 
Cristiane Santana
 em 12/09/2011 20:35

ParabÃ©ns as professoras Delfina e Dyone, pela dedicaÃ§Ã£o! PrÃªmios merecidos! 
E a Ãºltima frase do post ficou linda: "Esse sucesso Ã© seu, Ã© nosso e da 
educaÃ§Ã£o carioca!" NÃ£o sou da rede municipal de ensino, mas me sinto 
extremamente orgulhosa por isso! Linda homenagem! =)
Grande beijo!
Postado por 
Simone Aline
 em 12/09/2011 20:59

ParabÃ©ns!!
Postado por 
Sueli Oliveir
 em 12/09/2011 21:26

ParabÃ©ns!!
Postado por 
Sueli Oliveir
 em 12/09/2011 21:26

ParabÃ©ns Delfina pelo prÃªmio e, especialmente, pelo trabalho dedicado que 
proporciona para a sociedade na organizaÃ§Ã£o dos blogs.
Muitos estudantes da UFRJ-RJ, inclusive eu, passam no blog Ler-com-prazer para 
aprender com quem faz (prÃ¡tica pedagÃ³gica).
Felicito todas as professoras que acreditam em seu papel transformador em nossa 
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sociedade carioca. Pois, em nosso tempo, as redes sociais sÃ£o instrumentos 
fundamentais para a aprendizagem, c onforme destaca MARTA KOHL DE OLIVEIRA,2000:
"Aprendizado ou aprendizagem Ã© o processo pelo qual o indivÃ-duo adquire 
informaÃ§Ãµes, habilidades, atitudes, valores, etc; a partir de seu contato com 
a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas."
Deus vos abenÃ§oe e vos guarde.
bjs
Postado por 
Joelma Maranguape
 em 13/09/2011 00:51

Oi amiga Delfina, passei para deixar por aqui meu recadinho : ParabÃ©ns! Fiquei 
feliz em saber que o seu blog foi premiado! Muito merecido! Acompanho seu blog a
muito tempo e aqui em Varzea Grande (MT), trabalho na rede municipal,utilizo 
muito seus trabalhos e minhas amigas da escola tambÃ©m. Espero que vc continue 
sempre a nos ajudar e enriquecer nossas aulas com seus lindos trabalhos. 
Beijocas Del. E parabÃ©ns ao Rioeduca pelo Ã³timo trabalho de divulgaÃ§Ã£o . Vou
voltar sempre...
Postado por 
Lirys Cazangi
 em 13/09/2011 09:26

ParabÃ©ns Del. Sabe que sou sua seguidora de "carteirinha"..rsrsrsr e aqui em 
RondÃ´nia, minhas amigas tambÃ©m usam muito suas atividades. Nada mais justo 
vocÃª ter ganho o prÃªmio! ParabÃ©ns Ã  vocÃª e a todas as professoras que fazem
a diferenÃ§a...precisamos de mais colegas de profissÃ£o iguais Ã  vocÃª.Beijos .
E muito legal esse portal que divulga o trabalho da sua rede...
Postado por 
Ã‰rica
 em 13/09/2011 10:05

ParabÃ©ns Del , pelo sucesso . VocÃª merece pois sempre batalhou e trabalhou 
para que isso acontecesse. Beijos w sucesso sempre!
Postado por 
Bety Santana
 em 13/09/2011 14:52

VocÃª Realmente Mereceu Del! Li a postagem e a premiaÃ§Ã£o foi um show.
ParabÃ©ns!
Postado por 
RÃ¡risson Jardiel
 em 13/09/2011 18:11

Passando para dar os ParabÃ©ns para a ProfÂª M.Delfina, minha mÃ£e. Sei o quanto
vocÃª se esforÃ§a para manter a qualidade do seu trabalho e o quanto vocÃª se 
sacrifica muitas vezes, nas madrugadas postando os trabalhos no Ler com Prazer e
no Blog da LaÃ-s....tudo isso sozinha.... pensando em melhorar , fazer algo pela
educaÃ§Ã£o, trocar com suas colegas de profissÃ£o  e as crianÃ§as  de sua 
escola...Por tudo isso Ã© que eu te admiro e torÃ§o pelo seu sucesso e o da sua 
escola. Beijos e parabÃ©ns ao Rioeduca e a Ana Accioly pela oportunidade dada 
aos profissionais da educaÃ§Ã£o, como a minha mÃ£e. AbraÃ§os para todos ! Beijos
para vocÃª MÃ£e!
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Postado por 
Anthony Rodrigues
 em 13/09/2011 21:46

ParabÃ©ns, mi querida amiga Del.
Me gusta mucho seguir tus blogs y estoy muy contenta de ver que tu trabajo es 
reconocido.
Mucha suerte y un fuerte abrazo desde EspaÃ±a.
Postado por 
elizana
 em 14/09/2011 05:39

Ã‰ com muita satisfaÃ§Ã£o que trabalho com essa professora maravilhosa e 
aplicada que apesar das inÃºmeras tarefas que nossa profissÃ£o requer, ainda 
arruma tempo para compartilhar seu trabalho atravÃ©s do blog incentivando a 
educaÃ§Ã£o e cultura. ParabÃ©ns amiga Del! Beijinhos...
Postado por 
Barbara
 em 14/09/2011 12:17

Querida amiga e EDUCADORA, maravilha de blog.
Ganhou mais do que merecido esse trofÃ©u.
Postado por 
ParabÃ©ns Del!
 em 14/09/2011 21:18

Estimada Del Rodrigues: Estive passando os olhos no seu blog Ler com Prazer. 
Vejo que desponta em nosso municÃ-pio, na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o, uma educadora que
nasceu para os embates da vida escolar, sobretudo tendo em vista os objetivos 
mais elevados da educaÃ§Ã£o infantil, como vocÃª me disse, "base" de tudo aquilo
que o ensino superior vai poder colher quando nessa mesma base se encontram o 
talento, a dedicaÃ§Ã£o e o amor ao ensino. Que vocÃª, Del, consiga sempre manter
essa centelha por muito anos a serviÃ§o da educaÃ§Ã£o brasileira. Cunha e Silva 
Filho
Postado por 
Francisco da Cunha
 em 15/09/2011 21:40

Passei por aqui um pouquinho atrasada Del, porÃ©m,nunca Ã© tarde para dar os 
parabÃ©ns para uma professora tÃ£o dedicada e interessada como vocÃª. Este 
prÃªmio foi mais que merecido e veio atÃ© bastante atrasado...conheÃ§o vocÃª a 
muito tempo e sei o quanto se interessa pelos seus alunos e luta para vÃª-los 
sempre no caminho certo.Que Deus te ilumine sempre...E parabÃ©ns a equipe do 
Rioeduca pelo excelente trabalho que vÃªem desenvolvendo.AbraÃ§os para todos.
Postado por 
Sueli Santos
 em 18/09/2011 09:47

ParabÃ©ns, como eu sempre digo ainda bem que temos nossas queridas e queridos 
professores e instrutores dedicados para formar pessoas melhores....Fica aqui 
registrado meu abraÃ§o.....Luiz Henrique (Meio Ambiente TÃ©cnico)
Postado por 
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nomeComentario
 em 21/09/2011 18:22

Bom dia,alias ai no Br e boa noite!
Parabens a amiga Del pelo premio.Conheci a Del pelo blog,sempre que pode ela 
esta presente em meu blog,Dai,conheci tambem o seu trabalho.Gosto de ler os 
posts,pois lembro de quando estudei no Br,os trabalhos,enfim,mas hj vivo no 
outro lado do mundo Japao.Mas sempre que posso,acompanho nos telejornais e 
outros meios de comunicacao,sobre o Br.
O blog da Del tambem hoje faz parte do meu pedaco de leitura.Foi otimo 
conhece-la e saber que o seu blog ganhou o premio.Nao sou educadora,mas exitindo
educadores e que nos aprendemos no nosso dia a dia,crescer e aprofundar nos 
conhecimentos...Tarefa dificil,mas  com amor faz com que as criancas de 
hoje,sejam os experts do futuro...bjs e ate+...
Postado por 
Yuri
 em 29/09/2011 22:01

ParabÃ©ns pelo trabalho realizado atravÃ©s do blog e parabÃ©ns pelo prÃªmio!!!!
Bjos.
Postado por 
Cristina Carvalho
 em 15/10/2011 17:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/09/2011

 <TÃTULO>
SME Itinerante na Zona Oeste

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, 9Âªcre, 10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

9Âªcre
(227)

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Sinvaldo, parabÃ©ns pela bela postagem sobre este momento enriquecedor. Vc,
como sempre, um AZ nos textos jornalisticos.
Tenho orgulho de ser sua amiga.
Regina Bizarro - Representante do Rioeduca na 5ÂªCRE.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 05/09/2011 09:33

Gostei muito de ver pessoas reunidas com o Ãºnico propÃ³sito de crescer, 
aprender e estreitar os laÃ§os. show
Postado por 
Renata Albudane
 em 05/09/2011 22:20

OlÃ¡ Sinvaldo, adorei te reencontrar! Este material estÃ¡ impecÃ¡vel. Vou 
aproveitÃ¡-lo na reuniÃ£o de equipe. Encaminharei mais fotos para o seu arquivo.
Aguarde porque  preciso de suporte tecnolÃ³gico.
Postado por 
suely bouÃ§as rodriguez
 em 06/09/2011 22:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/09/2011

 <TÃTULO>
As escolas da 10Âª CRE na festa do Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
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10Âªcre, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Foi realmente uma noite muito bonita e alegre. Os 10 alunos da E.M. gandhi atÃ© 
na aula de hoje e nos corredores ainda comentavam comigo a grande festa da 
educaÃ§Ã£o que foi aquela noite. ParabÃ©ns Sinvaldo pelos frutos que jÃ¡ estamos
colhendo do seu incansÃ¡vel trabalho em apoiar e divulgar o que nossas escolas 
da 10Âª CRE fazem de melhor: educaÃ§Ã£o de qualidade!  ParabÃ©s tambÃ©m a todos 
os organizadores do evento!
Postado por 
Prof.Antonio carlos  Batista Suzano
 em 01/09/2011 17:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/08/2011

 <TÃTULO>
Gincana da Gentileza e da Solidariedade na E. M. Eduardo Rabello.

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 04/09/2011

 <TÃTULO>
Oficina de TWITTER e programaÃ§Ã£o de segunda, dia 05/09 na #SMEBienal

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos, riodeleitores.

[FOTO]

A oficina de 
TWITTER
que o estande da 
SME 
oferece, estava movimentadÃ-ssima no 
ltimo sÃ¡bado, 03 de setembro. VÃ¡rias pessoas passaram por lÃ¡ e criaram sua 
conta nessa rede social - a maior parte do publico 
era de jovens e de crianÃ§as.

[FOTO]

Recebemos tambÃ©m a famÃ-lia dos alunos 
Maria
 e 
JoÃ£o Felipe
, ambos da 
Escola Municipal Abelardo FeijÃ³ da 4
CRE. 
Seus pais, a Sra. 
CÃ¡ssia
 e o Sr. 
Carmilton
, fizeram questÃ£o de conhecer o 
Portal Rioeduca.net
 e tambÃ©m a
EducopÃ©dia
. Todos ficaram muito felizes ao encontrar um trabalho realizado por seus 
filhos, que a Escola enviou para o evento, disseram sentir-se valorizados por 
essa aÃ§Ã£o.

[FOTO]

Eu,
@Ana_Acioly 
e minha amiga, a querida Regina ou melhor 
@rebiza
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, estamos super felizes com o resultado desse evento. As crianÃ§as saem daqui 
realizadas com a oportunidade virtual que a SME estÃ¡ promovendo. Ã‰ um 
verdadeiro sucesso essa 
#SMEBienal
.

[FOTO]

Fique de olho vivo nesse espaÃ§o e verifique as atraÃ§Ãµes da prÃ³xima segunda 
feira, dia 05/09:

10h
 - SÃ´nia Rosa - E. M. 02.04.501 Tancredo Neves - Brinque Book - Fuzarca

14h
 - Sandra Lopes - E. M. 02.08.022 Matta Machado - Prumo - Cantiga de trem

15h
 - Eliane Pimenta - Ciep 06.22.203 Oswald de Andrade - Manati - O Bicho medo e 
seu segredo

16h 
- RogÃ©ria Gomes e a atriz Norma Blum - Tinta Negra - Grandes Damas do Teatro
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eventos
(210)

riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Anaaa!!! ParabÃ©ns pelo Lindo Trabalho que tem feito. Divulgar nossa secretaria 
Ã© valorizar a educaÃ§Ã£o com  inclusÃ£o digital de nossas crianÃ§as! Grande 
abraÃ§o!
Postado por 
Bete ribas
 em 05/09/2011 00:13

Queridas amigas rioeducadoras, emocionei-me com o trabalho de vocÃªs na Bienal 
do Livro! Que trabalho bonito! Sucesso! Beijos mil! :)
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins
 em 05/09/2011 00:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/09/2011

 <TÃTULO>
Clube Juvenil - Quem faz, porque faz e como se faz?

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, gec, blogdeprofessores.

Caros amigos do Rioeduca, estive visitando o blog
 Fazendo HistÃ³ria
 que Ã© um blog destinado aos alunos do nono ano do GEC Orsina da Fonseca. Este 
blog 
dinamizado pelo professor Rodolfo Ferreira Ã© um espÃ§o de publicaÃ§Ã£o dos 
vÃ-deos e materiais utilizados em seu trabalho com seus alunos.

Gostaria de destacar deste blog uma apresentaÃ§Ã£o sobre o Clube Juvenil.Sob um 
slogan bem convidativo como
 Quem faz, porque faz e como se faz?
 o leitor do blog se sente convocado aconhecer o tema 
e analisar as amplas possibilidades de desnvolver projeto semelhante em suas 
escolas. Vale a pena a leitura detalhada e tambÃ©m a divulgaÃ§Ã£o entre 
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professores e alunos!

Vejam a apresentaÃ§Ã£o a seguir:

Gostaria de agradecer Ã  DireÃ§Ã£o do GEC Orsina da Fonseca que nos enviou o 
link para o blog do professor Rodolfo!

Escolas da 2
 CRE continuem enviando seus Projetos com imagens ou vÃ-deos. Estamos a sua 
disposiÃ§Ã£o para divulgar! Enviem email para Fatima Costa representante da 
Equipe Rioeduca da 2
 CRE (fatimarcosta@rioeduca.net)

Fatima Costa

2
CRE

2Âªcre
(192)

gec
(66)

blogdeprofessores
(1)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/09/2011

 <TÃTULO>
Projeto "A Literatura e a Natureza aos olhos de Sandra Lopes"

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

Gostaria de apresentar a vocÃªs o Projeto 
A Literatura e a Natureza aos olhos de Sandra Lopes
 que foi desenvolvido no 1
 semestre de 2011 na E.M. Noel Rosa da 2
 CRE.A descriÃ§Ã£o deste Projeto foi enviada pela Coordenadora pedagÃ³gica 
Renata de Oliveira Fernandes.

Durante o primeiro semestre de 2011, a Sala de Leitura, desenvolveu o Projeto 
A Literatura e a Natureza aos Olhos de Sandra Lopes
. Tal projeto teve o objetivo (tambÃ©m incluÃ-do em nosso projeto 
Meio Ambiente Vivo e SustentÃ¡vel, a Noel apÃ³ia!
) de conscientizar os alunos que estes, sÃ£o responsÃ¡veis pela preservaÃ§Ã£o 
ambiental. O projeto foi desenvolvido com todas as turmas da UE. Foram 
utilizadas as seguintes obras da autora: Tuca, Cutuca a Gaivota, Azul por 
Natureza e Convite Carioca. As obras foram trabalhadas durante os atendimentos 
com a professora da Sala de Leitura, Maria de FÃ¡tima e as professoras regentes 
de cada turma, que desenvolveram diversos trabalhos com os alunos. A culmin
ncia desse projeto ocorreu dia 13/07/2011, com a exposiÃ§Ã£o dos trabalhos 
realizados pelos alunos, com a visita da autora Sandra Lopes que foi 
recepcionada e entrevistada pelos alunos da UE, apresentaÃ§Ã£o da turma 1301 que
coreografou o texto da autora 
Tuca Cutuca a Gaivota
, com a supervisÃ£o da professora de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Adriana Neiva e pelo 
show dos m
sicos Xandy Rocha, Pedro Henrique Rocha e Beto que nos presentearam com acordes 
de nossa MPB, inspirados na obra da autora 
Convite Carioca
. Foi um dia mÃ¡gico, de muita cultura e diversÃ£o. Agradecemos de coraÃ§Ã£o a 
visita da autora Sandra Lopes e dos m
sicos Xandy Rocha, Pedro Henrique Rocha e Beto. Parabenizamos ainda todo o 
excelente trabalho realizado pela Equipe Noel Rosa!

...Um menino caminha
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     E caminhando chega no muro

     E ali logo em frente

     A esperar pela gente

     O futuro estÃ¡...
 (Aquarela 
 Toquinho)

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/09/2011

 <TÃTULO>
Teatro na Escola, um projeto da EM Waldemar FalcÃ£o/5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, artescÃªnicas, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Visitem o blog e conheÃ§am outros projetos interessantes:

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
SOS PLANETA TERRA, o que se pode fazer? - pergunta Ã  EM Velinda MaurÃ-cio da 
Fonseca_5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, meioambiente.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

O desenvolvimento do PPP em 2011 estÃ¡ acontecendo, subdividido: 

1
 bimestre: Sa
de Ã© o que interessa.

     Neste primeiro bimestre a escola 
trabalhou a questÃ£o da higiene.

2
 Bimestre: Direitos eu tenho. Deveres todos nÃ³s.

     Foi trabalhada a questÃ£o da Ã©tica, do 
bom senso, o nÃ£o ao bulling. 
Desenvolvimento:

     As turmas pesquisaram em reportagens 
fatos que demonstram falta de respeito com seu prÃ³ximo.
Culmin
ncia: Desfile CÃ-vico, dia 11/09, em Rocha Miranda, com o tema Direitos eu 
tenho. Deveres todos nÃ³s.

3
 Bimestre: Abra seu coraÃ§Ã£o e seja solidÃ¡rio.

     A escola estÃ¡ trabalhando
a questÃ£o da solidariedade, a ajuda ao prÃ³ximo.
A culmin
ncia serÃ¡ a doaÃ§Ã£o de uma cesta bÃ¡sica para a casa de idosos, como fazemos 
todos os anos.

[FOTO]
4
 Bimestre: Depende de nÃ³s.

A escola farÃ¡
uma grande avaliaÃ§Ã£o de tudo o que estamos vivendo,
o que conseguimos conquistar e o que ainda
precisamos melhorar.

SÃ£o
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projetos dessa estrutura que, trabalhados durante todo
ano,
criam em nossos alunos um respeito pela natureza!
Se vocÃª, professor, ou sua escola, desenvolveu ou desennvolve algum projeto 
escreva para nÃ³s atravÃ©s dos e-mails de cada Representante de CRE.
Para saber, clique na foto da Equipe Rioeduca e procure sua CRE.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 903



RIOEDUCA 1

<DATA>
Quarta-feira, 07/09/2011

 <TÃTULO>
SME e RIOEDUCA na XV Bienal do Livro

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

CrianÃ§as e adolescentes no stand da #SMEBienal

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Gente linda! Amo o trabalho de vocÃªs! :)
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins
 em 07/09/2011 12:07

ParabÃ©ns pelo trabalho que vocÃª vem desenvolvendo, tanta dedicaÃ§Ã£o e 
compromisso sÃ³ podem resultar em um grande SUCESSO!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 07/09/2011 13:05
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/09/2011

 <TÃTULO>
XV Bienal do livro encantando alunos da EM Vicente LicÃ-nio Cardoso

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, bienaldolivro, riodeleitores.

[FOTO]

Quarenta alunos das turmas 1.700, 1.800 e 1.900 da 
Escola Municipal Vicente LicÃ-nio Cardoso
visitaram, na 
ltima sexta feira, a XV Bienal do livro no Riocentro, acompanhados pelas 
professoras Ana Paula, 
Raquel, Glaucia ,Helena Cristina e 
Norma Meireles.

[FOTO]

JÃ¡ na saÃ-da da escola, a animaÃ§Ã£o era geral. Alguns alunos que jÃ¡ visitaram
a feira em ediÃ§Ãµes anteriores estavam felizes por terem a oportunidade de 
voltar. Outros estavam ainda mais animados, pois seria a primeira visita em um 
evento literÃ¡rio.

No percurso, os adolescentes cantaram, conversaram, sempre com os olhares 
atentos e curiosos na paisagem que viam atravÃ©s das grandes janelas do Ã´nibus.

Mariana, da turma 1701, disse que estava animada pela oportunidade de visitar a 
Bienal, e que achava divertido sair com as amigas da turma para adquirir livros.
Contou que adorava ler , mas o que queria mesmo era 
comprar Crep
sculo, Amanhecer e Lua Nova.

Na chegada Ã  Bienal, os alunos receberam seus ingressos e se dividiram para 
conhecer o evento, e comprar livros.

[FOTO]

[FOTO]

Meninos e meninas da Escola Vicente LicÃ-nio se misturaram a outros tantos de 
nossas Escolas Municipais presentes no evento. Era possivel vÃª-los olhando para
cima, em volta, percebendo a grandiosidade do lugar, repleto de cores, livros e 
gente.
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Os jovens leitores se encantavam com a variedade e criatividade de livros nos 
estandes. Espalhados por balcÃµes, os livros ganhavam novas formas, cores e 
tamanhos. Tinha livro de todo jeito: Livros de pano, de plÃ¡stico, que fazem 
barulho e despertam a curiosidade. 

A garatoda fez uma parada para folhear e admirar as revistas de MangÃ¡ e os 
livros prÃ³prios para o publico 
adolescente. A surpresa foi encontrar 
o menor e o maior livro do mundo! A verdade Ã© que o espaÃ§o bem planejado, com 
tantos jeitos de mostrar a beleza das palavras, torna o livro um mistÃ©rio a ser
desvendado, um convite a formaÃ§Ã£o de novos leitores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os estandes com equipamentos digitais fizeram o maior sucesso entre os jovens. 
Os tablets com acesso a internet estavam bem ali em cima do puff, era sÃ³ sentar
nas almofadas e clicar para ter o mundo na palmas das mÃ£os.

[FOTO]

NÃ£o dava para resistir aos contos, m
sicas e malabarismo que algumas editoras ofereciam ao p
blico. Como nÃ£o parar para ver uma acrobacia Ã¡rea no meio de tantos livros? A 
cada esquina, um espetÃ¡culo a parte.

[FOTO]

Os alunos fizeram suas compras e saÃ-ram com gostinho de 
quero mais
, porque a verdade Ã© que os livros encantam, atraem e nÃ£o hÃ¡ tempo que dure, 
quando amamos apreciÃ¡-los. 

Clique 
AQUI 
para saber mais sobre a XV BIENAL DO LIVRO.
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riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

bienaldolivro
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Um dos pontos positivos, entre vÃ¡rios outros, da ida Ã  Bienal e ver os 
olhinhos dos alunos radiantes de alegria e orgulho por terem participado.
Viva a EducaÃ§Ã£o Carioca!
Postado por 
Niverton Antunes
 em 09/09/2011 13:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/09/2011

 <TÃTULO>
E.M Orlando Villas Boas - Uma escola de leitores

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, cultura, 1Âªcre.

[FOTO]

A 
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Escola Municipal Orlando Villas Boas
, da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, compartilhou com os visitantes da XV 
Bienal de livros, o livro confeccionado e produzido pela escola, que tem como 
tÃ-tulo 
UMA ESCOLA DE LEITORES
.

[FOTO]

A professora regente Elza Alves coordenou o projeto, que teve participaÃ§Ã£o dos
alunos e professores da unidade. Com entrevistas, depoimentos, poesias, desenhos
e pinturas, o livro pouco a pouco foi ganhando cor, forma e vida.

Depoimento de professores:

Escola de leitores Ã© um lugar onde a leitura Ã© um hÃ¡bito tÃ£o comum e tÃ£o 
livre quanto respirar.

[FOTO]

Uma escola pode ser considerada como sendo um espaÃ§o de leitores, quando os 
indivÃ-duos que ocupam esse espaÃ§o consigam fazer uma leitura significativa do 
mundo que os cerca.

[FOTO]

Depoimento de alunos:

Uma escola de leitores seria uma grande biblioteca, e ao invÃ©s de ler livros de
portuguÃªs, ou outras disciplinas, lerÃ-amos contos e histÃ³rias encantadas, 
terror ou comÃ©dia.

[FOTO]

Uma escola de leitores, acima de tudo. ensinaria a ler livros com outros olhos.

[FOTO]

[FOTO]
Para conhecer melhor o trabalho da Escola Municipal Orlando Villas Boas, clique 
AQUI
!
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1Âªcre
(234)

riodeleitores
(165)

cultura
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei ver os nossos trabalhos lÃ¡ na Bienal.
Continuaremos no rumo Ã  leitura!
ParabÃ©ns para todos nÃ³s que acreditamos em EDUCAÃ‡ÃƒO!
Denise
Postado por 
Denise Martins Monassa Dias
 em 09/09/2011 08:05

Sou professora da Sala de Leitura da Escola Orlando Villas Boas, e estou muito 
feliz por ver nosso trabalho divulgado aqui neste momento de Bienal do Livro. 
Tenho trabalhado juntamente com toda a Escola para continuarmos sendo uma Escola
De Leitures.
Postado por 
Elza Alves
 em 09/09/2011 22:21

Trabalhar na EducaÃ§Ã£o Ã© algo altamente gratificante, pois momentos como esses
que estÃ£o retratados aqui fazem muita diferenÃ§a para quem acredita que sÃ³ em 
um Brasil de leitores haverÃ¡ desenvolvimento real!
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Denise Vale
Postado por 
Denise Vale
 em 14/07/2012 01:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 30/08/2011

 <TÃTULO>
Concurso de Microcontos promovido pelo ETC_Bienal

<TAGS>
Tags: 
bienal, riodeleitores, twitter.

Com o objetivo de promover uma atividade cultural via twitter entre professores 
da rede e outros microcontistas que resulte na criaÃ§Ã£o de um livro em que re
na os melhores microcontos com ampla divulgaÃ§Ã£o na rede, a Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o, atravÃ©s do Portal Rioeduca e com o apoio do 
ETC_Bienal, estabelece normas para a participaÃ§Ã£o no Concurso Cultural 
ETC_Bienal Microcontos.

NÃ£o faÃ§a sua inscriÃ§Ã£o antes de ler o
REGULAMENTO.
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riodeleitores
(165)

twitter
(16)

bienal
(2)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
Um ano de Rioeduca - hora de avaliar

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.
Carregando...
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/09/2011

 <TÃTULO>
XV Bienal do Livro - #SMEBienal - 8 de setembro - agenda especial!!!

<TAGS>
Tags: 
bienaldolivro.

ProgramaÃ§Ã£o desta quinta-feira, dia 8 de agosto, na XV Bienal

#SMEBienal a todo vapor!!!

ProgramaÃ§Ã£o do Estande da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro
- SME - 08/09

ENCONTRO COM PROFESSORES AUTORES

10h - Gabriel Marques - EM Ministro Orosimbo Nonato - 
Botafogo, uma paixÃ£o alÃ©m do litoral
.

14 - Carmen Moreno - EM Desembargador Oscar TenÃ³rio - 
O Estranho
 (contos) / Loja de amores usados (poesias)

15h 
- Maryan Fees - GED 7
 CRE e Lilian Polly e Grasielle Fernansky - 
A Cara do Brasil

16 Ã s 18 horas _ Encontro de Rioeducadores do Twitter
16h Ã s 18h - #ERTBienal

Tema:
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GestÃ£o P
blica e TIC
s (Tecnologias da InformaÃ§Ã£o), com a SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o do 
Rio de Janeiro, Claudia Costin, e o Presidente da FundaÃ§Ã£o Biblioteca 
Nacional, Galeno Amorim - MediaÃ§Ã£o JosÃ© Luiz Goldfarb

 VAGAS DISPONÃVEIS!

E tem mais #SMEBienal no dia 08 de agosto!!! 

VEJA:

Palestra no estande da Abrelivros com Simone Monteiro (gerente de M
dia-EducaÃ§Ã£o da SEcretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, Ricardo Petracca, diretor 
de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o da Multirio e helena Bomeny, SubsecretÃ¡ria de Ensino da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

TEMA: FORMANDO LEITORES DO SÃ‰CULO XXI

[FOTO]

E nossa Oficina de Twitter continua!

E atenÃ§Ã£o! Continua em ritmo intenso o Concurso de Microcontos com a hashtag 
#ETC_Bienal. Ainda nÃ£o enviou seu conto? Saiba como, clicando abaixo:
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bienaldolivro
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Estou na Bienal hoje(08/09/2011) NÃ£o poderei ficar para  o encontro de 
Rioeducadores pois terei que ir trabalhar.Tenho que fazer pedido de merenda hoje
,nÃ£o  posso deixar as crianÃ§as sem comidinha.bjks
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 08/09/2011 10:16

eu a chei essa bienal muito legal  amei os livros
ass: anna caroline
Postado por 
anna caroline
 em 08/09/2011 11:11

O estande da #SMEBienal Ã© sinÃ´nimo de conquista e valorizaÃ§Ã£o de tds da 
nossa rede. Trabalhos maravilhosos desenvolvidos em nossas escolas, professores 
autores talentosos se apresentando, pessoas realmente disponÃ-veis a doar um 
pouco de seu tempo para o outro, isso nÃ£o tem preÃ§o. Como disse a mÃ£e de um 
aluno que visitou nosso estandeÂ´: "Ã© professora, eu nÃ£o tinha noÃ§Ã£o de 
havia tudo isso que vocÃª estÃ¡ me mostrando em uma escola publica, me sinto 
mais tranquila e surpresa."  Vamos surpreender cada vez mais!!!
Postado por 
Claudia de Moraes
 em 10/09/2011 09:39

O estande da SME divulgou nÃ£o sÃ³ os projetos da rede, mas tambÃ©m seu 
compromisso em proporcionar Ã s crianÃ§as cariocas uma educaÃ§Ã£o de qualidade! 
Eu estive lÃ¡ e sÃ³ ouvi bons comentÃ¡rios. Nossas crianÃ§as merecem!
Postado por 
Neilda
 em 10/09/2011 14:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/09/2011

 <TÃTULO>
A SME na XV Bienal

<TAGS>
Tags: 
bienaldolivro, riodeleitores, twitter.

Nosso estande, que tem como tema 
O Livro: do papel ao digital
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, estÃ¡ localizado no B11 - PavilhÃ£o Laranja e terÃ¡ uma sÃ©rie de 
programaÃ§Ãµes que jÃ¡ foram divulgadas por 
aqui
.

INFORMAÃ‡Ã•ES IMPORTANTES

CADASTRO: professores tÃªm entrada gratuita no evento, mediante credencial feita
nos guichÃªs de entrada. Recomenda-se utilizar cadastro prÃ©vio, pela internet, 
para evitar filas. 
CLIQUE AQUI E FAÃ‡A SEU CREDENCIAMENTO.

Todos os dias teremos Oficina de Twitter. Todas as pessoas que comparecerem ao 
estande receberÃ£o orientaÃ§Ãµes de como se cadastrar e de como utilizar o 
microblog e tambÃ©m poderÃ£o utilizar o twitter nos seis computadores 
instalados.

AGENDE-SE !!!

Dias 5, 6, 8 e 9 de setembro, Ã 
s 10, 14 e 15 horas - Encontros com professores autores;

Diariamente estÃ£o sendo realizadas Oficinas de Twitter.

JÃ¡ comeÃ§ou o Concurso de Microcontos. Quer participar? Saiba como clicando em:
#ETC_Bienal

NÃ£o fique de fora do g

rande Evento do Rioeduca no dia 08 de setembro!!!

#ERTBienal

O Encontro de Rioeducadores do Twitter da Bienal (#ERTBienal) terÃ¡ a presenÃ§a 
da SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin e de Galeno Amorim, presidente da 
FundaÃ§Ã£o Biblioteca Nacional e terÃ¡ como tema 
GestÃ£o P
blica e Tics
.
Hashtag oficial da Bienal no Twitter: #SMEBienal

Print
PDF
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riodeleitores
(165)

twitter
(16)

bienaldolivro
(8)

 <COMENTÃRIOS>

A Bienal estÃ¡ com uma programaÃ§Ã£o excelente! Dia 08/2 estarei lÃ¡ em tempo 
integral!
Postado por 
Neilda Silva
 em 02/09/2011 15:59

Maravilha de evento, estarei lÃ¡ nos dias 03,05 e 10/09.
Postado por 
Ana Accioly
 em 03/09/2011 11:17

Estou na XV Bienal fazendo um trabalho voluntÃ¡rio no stande da SME, me sentindo
maravilhada com a receptividade de todos pela nossa Secretaria. ParabÃ©ns para 
todos nÃ³s que fazemos parte dessa Rede.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/09/2011 13:50
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
Cativar...Acolher...Conhecer... 2Âª U.E.xpondo (Parte II) e outros destaques da 
6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, creches, edi, educopÃ©dia, eventos, trofÃ©urioeduca.

[FOTO]

Creche Municipal Zilka Salaberry

Como o prometido, mais uma postagems sobre a 
2
 U.E.xpondo
 e outros acontecimentos marcantes de escolas, professores e alunos de nossa 
CRE.

No 
dia 26 de agosto de 2011, as Unidades Escolares da 6
CRE estiveram envolvidas nas propostas da 2
U.E.xpondo / 2
 Hoje Ã© Dia de Escola
. O tema foi 
Cativar... Acolher...Conhecer
 (ver a postagem Parte I - 
cliquem aqui
).

A proposta 
do 
U.E.xpondo
 Ã© proporcionar uma maior integraÃ§Ã£o entre as Unidades Escolares 
com a comunidade a qual pertencem e a equipe de professores da 6
CRE.

No dia do evento, representantes da CRE, alunos, professores, funcinÃ¡rios, pais
e demais representantes da comunidade comparecem Ã s escolas para uma maior 
integraÃ§Ã£o. As propostas de trabalho (que resultam nas exposiÃ§Ãµes) ficam a 
critÃ©rio de cada Unidade Escolar. Algumas propostas sÃ£o sugeridas pela 
prÃ³priai CRE, como, por exemplo, o convite para 
que artistas, artesÃ£os, profissionais da sa
de, especialistas em algum tipo de atividade que possa ser pertinente Ã  vida da
comunidade visitem as escolas da regiÃ£o e ofereÃ§am oficinas, palestras etc. 
Neste segunda ediÃ§Ã£o da
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U.E.xpondo
, sugeriu-se ainda a campanha de doaÃ§Ã£o de alimentos e livros.

O maior dos eventos aconteceu na
 E.M. Antenor Nascentes
 (onde fica um PET - PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho - da 6.CRE), com a 
presenÃ§a de diversas de nossas Unidades Escolares que participaram de uma mega 
exposiÃ§Ã£o coletiva, apresentaÃ§Ãµes artÃ-sticas (danÃ§a, m
sica etc.), trabalhos voluntÃ¡rios, doaÃ§Ãµes etc. Mas esta, devido ao tamanho 
da postagem, terÃ¡ de ser adiada para a 
Parte III 
desta sÃ©rie de postagens sobre a 
2
 U.E.xpondo
!

Na presente postagem, veremos duas Unidades Escolares que partiram de um mesmo 
tema - 
Folclore
 - em que
cada qual marcou presenÃ§a com sua singularidade prÃ³pria: 
O CIEP Glauber Rocha
- que enfocou as lendas populares a partir da
 literatura
 de 
Monteiro Lobato
e seu
SÃ-tio do Pica-Pau Amarelo 
- e a 
Creche Zilka Salaberry
 - que trabalhou o tema dando Ãªnfase Ã s propostas de
sustentabilidade
.

Na sequÃªncia, a alegria da vitÃ³ria registrada nos blogs das duas Unidades 
Escolares - supra citadas - 
que foram prestigeadas pelo sucesso de suas atividades ao receberem o
 TrofÃ©u Rioeduca 2011
! E ainda, um convite especial de Ioliris Paes, que dirige o CIEP Glauber Rocha.
Para finalizar, o vÃ-deo enviado por Arthur Britto, aluno monitor multimÃ-dia da

E.M. Rose Klabin
, 
Flashes de duas educoaulas
 - 5
 tarefa dos 
Embaixadores da EducopÃ©dia
 -.

[FOTO]

CIEP Glauber 
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 Rocha (Reino das Ãguas Claras...)

2
 UExpondo 6
 CRE no CIEP Glauber Rocha

PROJETO FOLCLORE - UMA LINDA VIAGEM PELO MUNDO DA FANTASIA

A turma EI-30 (Creche) da Professora Carolina e das AAcs Diane e Rafaela deram 
vida a um saci muito sapeca!

[FOTO]

Muitas atraÃ§Ãµes neste dia especial...

[FOTO]

Tia, tira uma foto nossa aqui! A Sereia encantando a todos!

[FOTO]

Olhas o sucesso da boneca EmÃ-lia!

[FOTO]

Personagens de nosso Folclore...

[FOTO]

A profa. Ioliris Ã© sÃ³ orgulho!

A Cuca visitou o CIEP e danÃ§ou com os baixinhos da creche (ver vÃ-deo a seguir)

 [VÃDEO]

[FOTO]

Plateia atenta! Quanta espectativa! JÃ¡ vai comeÃ§ar, tia?

A oficina de m
sica da Professora Osana apresentou uma canÃ§Ã£o:

 [VÃDEO]

A importante participaÃ§Ã£o da equipe de jiu-jitsu: alunos e ex-alunos: 
disciplina, respeito, amizade (
cliquem aqui
).
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O CIEP aproveitou estes momentos especiais para estimular a solidariedade: 
doaÃ§Ãµes para o INCA.

[FOTO]

Em um outro momento...

E o grande dia chegou... A turma do SÃ-tio do Pica-Pau Amarelo chegou no 
Glauber!

 [VÃDEO]

Um lindo momento!

[FOTO]

Personagens da turminha do SÃ-tio...

[FOTO]

AtÃ© os famosos bolinhos de chuva da Tia AnastÃ¡cia surgiram no final da peÃ§a.

[FOTO]

E nos bastidores... Tia Tais mostrava seus dotes culinÃ¡rios
!

[FOTO]

A turma do SÃ-io do Pica Pau Amarelo

2
 UExpondo 6
 CRE na Creche Municipal Zilka Salaberry

No dia 26/08/2011, tivemos na nossa creche a 2
 UExpondo 6
 CRE - 
escreve profa. CÃ¡tia Cristina, a diretora da creche, no blog, - 
dia em que trouxemos a famÃ-lia pra passar o dia na creche. MÃ£es ficaram nas 
salas com seus filhinhos, participando e colaborando das atividades rotineiras 
da creche.

[FOTO]
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Olhem as mamÃ£es participando das atividades!

[FOTO]

MamÃ£e contando histÃ³rias...

[FOTO]

MamÃ£e ouvindo histÃ³rias com as crianÃ§as...

Como o clima Ã© o da Sustentabilidade, trouxemos duas mÃ£es para fazerem 
oficinas de materiais reciclÃ¡veis para outros responsÃ¡veis, que aprenderam a 
confeccionar bolsinhas de caixa de leite e a fazer bichinhos com cds. A agente 
auxiliar de creche Janduir ensinou a fazer sabÃ£o com Ã³leo de cozinha usado.

[FOTO]

Aprendendo e ensinando...

[FOTO]

[FOTO]

Aprendendo a fazer sabÃ£o com Ã³leo de cozinha...

O projeto da comunidade 
Mente e Corpo Sarados
- escreve ainda no blog - se fez presente com a presenÃ§a da Prof
 de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, dando aula de ginÃ¡stica aerÃ³bica para as mamÃ£es e a 
agente de sa
de que aferiu a pressÃ£o. 

[FOTO]

[FOTO]

GinÃ¡stica animada!

[FOTO]

Cuidando da sa
de...

Como trabalhamos o 
Folclore brasileiro
 inserido no 
Projeto Reciclando e cuidando do meio ambiente salvando o planeta
, expomos os trabalhinhos feitos pelas crianÃ§as sobre o folclore. Contamos com 
a presenÃ§a da Prof
 L
cia representando a GED da 6
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 CRE
 - finaliza a diretora CÃ¡tia Cristina.

[FOTO]

Uma Sereia encantadora!

[FOTO]

A exposiÃ§Ã£o dos trabalhos

[FOTO]

[FOTO]

Mais personagens...

[FOTO]

Outra Sereia linda!

PREMIAÃ‡ÃƒO DO TROFÃ‰U RIOEDUCA 2011

[FOTO]

Sabemos que o 
TROFÃ‰U RIOEDUCA 
tem como propÃ³sito destacar e premiar boas prÃ¡ticas pedagÃ³gicas, bem como 
destacar e premiar escolas e professores que tenham blogs relevantes para sua 
comunidade escolar. VÃ¡rias de nossas escolas ficaram entre os finalistas e 
tiveram o privilÃ©gio de participar do evento no Teatro Carlos Gomes. Com 
certeza, uma noite muito especial e que marcou - seja presencialmente, seja 
virtualmente, atravÃ©s das redes sociais, onde a entrega do TrofÃ©u foi 
divulgada em tempo real pelos professores internautas
-, a todos nÃ³s que trabalhamos na e pela educaÃ§Ã£o Fundamental P
blica do Rio. Os professores que receberam o 
TrofÃ©u Rioeduca 2011
 no dia 22 de agosto representam a vitÃ³ria nÃ£o apenas de suas Unidades 
Escolares, mas de todas as escolas, de todos os professores, de todos os 
profissionais da educaÃ§Ã£o que com edicaÃ§Ã£o, comprometimento, empenho e 
competÃªncia constroem a histÃ³ria da educaÃ§Ã£o de nossa cidade - e, acima de 
tudo, a histÃ³ria de cada um de nossos pepequenos (futuro grandes) cidadÃ£os!

As fotos e informaÃ§Ãµes a seguir sÃ£o dos blogs das respectivas Unidades 
Escolares:

A equipe da
 C.M. Zilka Salaberry
 foi premiada com dois trofÃ©us do RioEduca na noite do dia 22 de agosto de 2011
 - escreve a profa. CÃ¡tia Cristina - 
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por projetos realizados que concorreram ao trofÃ©u RioEduca. Recebemos os 
trofÃ©us nas modalidades

  PROJETO RIO SUSTENTÃVEL
 e 
AQUARELA DO BRASIL
. Os projetos premiados foram: 
Reciclando e Cuidando do Meio Ambiente, Salvando o Planeta e Pintando o Sete
com as Cores da Copa
. ParabÃ©ns a toda equipe Zilka Salaberry que mostrou comprometimento com a 
educaÃ§Ã£o. A competÃªncia e dedicaÃ§Ã£o das Agentes Auxiliares de creche e das 
Recreadoras fizeram acontecer. Equipe nota 1.000
! - parabeniza profa. CÃ¡tia Cristina, diretora da Creche.

[FOTO]

A emoÃ§Ã£o da profa. CÃ¡tia Cristina com os dois trofeus que sua creche recebeu!

[FOTO]

Uma pose para a posteridade com a SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do Rio, Claudia 
Costin!

[FOTO]

[FOTO]

Mariza Lomba compartilhando da alegria

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

CIEP Glauber Rocha:

2
  LUGAR NA CATEGORIA MELHOR BLOG DE ESCOLA - PRATA - FANTÃSTICA CONQUISTA!

[FOTO]

[FOTO]

No teatro Carlos Gomes - minutos antes, grande expectativa!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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A SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o, Claudia Costin, com as professoras

[FOTO]

Profa. Lilian, gerente Rioeduca e uma das mentoras do evento, ao lado da profa. 
Ioliris e professores do CIEP

[FOTO]

SubsecretÃ¡rio Rafael Parente e professoras

[FOTO]

A direÃ§Ã£o e a 
gerÃªncia da 6
 CRE marcando presenÃ§a (Rejane, Katia e Rita)

[FOTO]
UM CONVITE ESPECIAL..
.

[FOTO]

Como sabemos, por uma outra postagem aqui no blog 
Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
 (
cliquem aqui
), a 

 professora e Diretora do Ciep Glauber Rocha, IOLIRIS CÃTIA PAES ALVES, foi 
homenageaa com a 
Medalha Pedro Ernesto
pelos relevantes serviÃ§os prestados a EducaÃ§Ã£o do MunicÃ-pio do Rio de 
Janeiro
. Ioliris compartilha com a rede, no blog do CIEP,
este momento especial 
(
cliquem aqui
 e vejam a postagem do convite no blog do CIEP
).

FLASHES DE DUAS EDUCOAULAS
 [VÃDEO]

Flashes de duas educoaulas:
A 5
 tarefa dos embaixadores da educopÃ©dia foi criar um vÃ-deo de uma educoaula. 
Com a participaÃ§Ã£o da MultiRK, os embaixadores levaram duas turmas para uma 
sala de aula (que inclusive foi inaugurada de sua revitalizaÃ§Ã£o por elas) com 
todo o equipamento montado e filmou tudo. Ao todo foram mais de quatro horas de 
gravaÃ§Ã£o resumidas neste vÃ-deo de dois minutos
 (registros que acompanham o vÃ-deo no Canal YouTube: 
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 [VÃDEO]

http://www.youtube.com/user/TheMultiRK
).

REFERÃŠNCIAS:

Blog CIEP Glauber Rocha:
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

Blog Creche Zilka Salaberry:
http://zilkacreche.blogspot.com/

Blog Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece: 
Cativar...Acolher...Conhecer... 2
 U.E.xpondo 6
CRE (Parte I) e outros destaques
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1337

Blog Rioeduca Net - A revoluÃ§Ã£o Acontece: 
Escolas e Professores da 6
CRE: Destaques da 1
 quinzena de agosto/2011
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1310

Blog R.K. NotÃ-cias - E.M. Rose Klabin:
http://rknoticia.blogspot.com/

Print
PDF
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

creches
(89)

educopÃ©dia
(86)

edi
(36)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/09/2011

 <TÃTULO>
Conhecimento e Arte na 6ÂªCRE: 2ÂªU.E.xpondo (Parte III)

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, artesmusicais, eventos.

[FOTO]

Bandeira Brasileira com a 
ProduÃ§Ã£o de Textos
 do PEJA
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E.M. Antenor Nascentes

Cativar... Acolher... Conhecer... 2
 U.E.xpondo 6
CRE

Nesta 
Parte III 
da sÃ©rie de postagens sobre a 
2
 U.E.xpondo 6
CRE
, veremos o
maior dos eventos que, como mencionamos em postagens anteriores (ver 
Notas
), aconteceu na 
E.M. Antenor Nascentes
, com a presenÃ§a de diversas de nossas Unidades Escolares (E.M. ParaÃ-ba, E.M. 
Ã‰rico VerÃ-ssimo, E.M. Comandante Arnaldo Varella, N
cleo de Arte Grande Otelo 
etc.), que apresentaram seus projetos desenvolvidos durante o bimestre. A mostra
contou ainda com a presenÃ§a de convidados especiais, os parceiros das escolas, 
e de aÃ§Ãµes em prol da comunidade. Lembrando que o objetivo da 
U.E.xpondo 6
CRE
 - que acontece em todas as Unidades Escolares de nossa regiÃ£o - 
Ã© fortalecer o vÃ-nculo 
Escola-Comunidade-CRE
!

[FOTO]

E.M. Antenor Nascentes (localizada no bairro de Anchieta)

[FOTO]

A coordenadora da 6
 CRE, professora Rejane Pereira (acima, na foto), e as professoras Ilka Valeria 
Santos e Fernanda Amaro 
deram inÃ-cio ao Evento.

APRESENTAÃ‡Ã•ES DE PROJETOS

[FOTO]

Um dos projetos mais marcantes da Mostra: 
Sou pai, sou aluno, sou brasileiro

O projeto 
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SOU PAI, SOU ALUNO, SOU BRASILEIRO (PEJA E.M. Antenor Nascentes)
propÃ´s a discutir a relaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o como alvo de investimento 
democrÃ¡tico e universal dos Ã³rgÃ£os governamentais a fim de que, se hoje os 
pais necessitam de prÃ¡ticas assistencialistas, daqui para frente, a escola 
possa formar pessoas autÃ´nomas, capazes de dignamente se sustentarem. Sabemos 
que o assistencialismos gera dependentes, favores polÃ-ticos, corrupÃ§Ã£o, 
desvio de verbas, mais acreditamos poder superar tudo isso atravÃ©s do que os 
estudos podem proporcionar: consciÃªncia, senso critico, crescimento, 
profissionalizaÃ§Ã£o, dignidade, trabalho. Ã‰ importante esclarecer que o PEJA 
da Escola Antenor Nascentes trabalha de maneira integrada. Por isso, todos os 
professores contribuem com o que Ã© produzido. 

LÃ-ngua Portuguesa: Professores AndrÃ© Soeiro e Monik Moreth; 

MatemÃ¡tica: professores Armenio Reis e CecÃ-lia Machado;

HistÃ³ria e Geografia: Professores Ilka Valeria Santos e Benaldo Medeiros; 

CiÃªncias: Professores Ivanildo Soares e Huemer Ferreira.

Na tenda, estavam expostos os trabalhos de produÃ§Ã£o de textos organizados 
formando a bandeira brasileira. Fotonovelas desenvolvidas pelos alunos, momentos
de atividades extraclasse que fazem parte do projeto 
Sou pai, sou aluno
 e vem sendo trabalhado ao longo do ano letivo.
Um vÃ-deo mostrava as mudanÃ§as na economia brasileira, o acesso a melhor 
qualidade de vida das classes menos favorecidas e ainda o depoimento de alunos 
que compreendem os estudos como uma oportunidade para melhoria de suas 
vidas.[adaptaÃ§Ã£o do texto da profa. Ilka ValÃ©ria Santos, enviado por e-mail 
pelo prof. Jabin Nunes - ver 
Notas
.
]

Alem disso, os alunos Gerdson, Thiago e Matheus cantaram rap (de autoria do 
primeiro):

Sou pai, sou aluno

     Sigo com orgulho completando meus 
estudos

     Com Deus e com PEJA

     Vou seguindo um novo rumo
.
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[FOTO]

Acima, a letra do rap de autoria do aluno Gerdson da Silva

[FOTO]

Os alunos Gerdson, Thiago e Matheus na apresentaÃ§Ã£o do rap

[FOTO]

No mural, o interessante trabalho do PEJA : 
fotonovela criada pelos alunos

[FOTO]

Detalhes da fotonovela criada por alunos do PEJA da E.M. Antenor Nascentes

APRESENTAÃ‡Ã•ES DE M
SICA E DANÃ‡A

[FOTO]

A professora de EducaÃ§Ã£o Musical da E,M. Antenor Nascentes, Erika Soares, 
apresentando o coral da escola.

[FOTO]

Marcos Heber Paiva e o coral com aluno da 
E. M. Ã‰rico VerÃ-ssimo
 de sua Oficina Itinerante do N
cleo de Arte Grande Otelo.

[FOTO]

O professor de LÃ-ngua Portuguesa, Idimarcos Ribeiro Campos, premiado pelo 
MunicÃ-pio do Rio, com poesias publicadas na versÃ£o para professores do 
Poesia na Escola
, foi convidado para declamar trÃªs de suas poesias. 
Um momento de grande sensibilidade que tocou fundo em todos os presentes
 - relata a professora Ilka.

Outro momento alto da mostra foi quando MainÃ¡ (sobrinha da profa.

Rejane Pereira, coordenadora 6
CRE), uma das finalistas do programa de televisÃ£o 
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 Ãdolos
, apresentou ao p
blico presente todo seu talento de cantora. Dejair Santos, professor regente de 
EducaÃ§Ã£o Musical da rede, acompanhou MainÃ¡ no violÃ£o.

PARCERIAS DE SUCESSO!

[FOTO]

Parceira da Escola Municipal Antenor Nascentes hÃ¡ muito tempo, a 
Academia de DanÃ§a Giovana Garcia
trouxe trÃªs alunas que encantaram o p
blico com suas indumentÃ¡rias tÃ-picas de ballet e com a suavidade dos 
movimentos ao som de m
sicas clÃ¡ssicas. A evoluÃ§Ã£o das piruetas, a delicadeza das pontas dos pÃ©s 
ritmados pelo som instrumental hipnotizou a todos que tiveram a oportunidade 
desfrutar desta arte tÃ£o especial
, diz Ilka ValÃ©ria Santos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Passistas mirins, alunos de Selminha Sorriso, da Beija-Flor de NilÃ³polis.

A Porta-bandeira da Escola de Samba
Beija-Flor de NilÃ³polis
, Selminha Sorriso, maior recordista individual de Estandartes, mostrou o 
projeto que desenvolve na 
agremiaÃ§Ã£o Beija-flor
:
a escolinha de Mestre-sala e Porta-bandeira. Atendendo
crianÃ§as entre trÃªs e dez anos de idade, em sua maioria moradoras do bairro de
NilÃ³polis, atende tambÃ©m crianÃ§as da regiÃ£o de nossa CRE. 
No espaÃ§o da escola - diz Selminha Sorriso - passo um pouquinho do que aprendi 
para as crianÃ§as. Isso faz com que eu recarregue minhas energias e a minha 
auto-estima. Nos sÃ¡bados pela manhÃ£, nÃ£o marco nenhum compromisso pois estou 
aqui envolvida no Projeto.

Em seguida fez um demonstraÃ§Ã£o com seus alunos, ao som do Samba Enredo 2011 da
escola
.

[FOTO]

[FOTO]

A participaÃ§Ã£o atenta do p
blico (em sua maioria, alunos)
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OS TALENTOS DE NOSSAS ESCOLAS

[FOTO]

Nossas escolas apresentando seus talentos...

[FOTO]

Expressividade e leveza...

[FOTO]

Diversidadades de estilos...

[FOTO]

Ousadia e arte...

[FOTO]

Talentos no sapateado...

A professora Juliana Reis - diz profa. Ilka ValÃ©ria em seu relato - do 
N
cleo de Artes Grande Otelo
, demonstrou toda a sua versatilidade na arte dos movimentos do corpo quando 
apresentou o grupo de sapateado que ensaia na 
E.M. Antenor Nascentes
 e tambÃ©m o estilo de danÃ§a conhecido como 
Street dance
 ou 
danÃ§a de rua
, ao apresentar 
Like dance
.

[FOTO]

Variedade nas apresentaÃ§Ãµes de nossas escolas

OUTRO PROJETO INTERESSANTE...

[FOTO]

Os alunos do 6o. ano Experimental da
 E. M. ParaÃ-ba
 montaram esta interessante linha do tempo, que vai da 
Mitologia Grega Ã  EducopÃ©dia
! 
Observem o sucesso entre os alunos visitantes (na foto acima, aluno atento Ã  
leitura dos trabalhos expostos no grande mural)!
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[FOTO]

Detalhe do trabalho apresentato pela E.M. ParaÃ-ba

EXPOSIÃ‡Ã•ES DE TRABALHOS DE ARTES

(PET 
E 
N
CLEO DE ARTE - 6
CRE)

[FOTO]

P
rofa. Nanda (PET) diante de um dos trabalhos dos alunos do prof. Jabim Nunes (N
cleo de Arte)

(as borboletas na parede sÃ£o interferÃªncias artÃ-sticas propostas ao p
blico)

JARDIM BOTÃƒNICO:

Trabalho apresentado pelo professor Jabim Nunes do N
cleo de Arte Grande Otelo

[FOTO]

Os 
casulos

O professor Jabim Nunes, do
 N
cleo de Arte Grande Otelo
, assim resume a proposta de seu trabalho:
O p
blico pode vivenciar experiÃªncias ao dialogar com as criaÃ§Ãµes, fluindo, 
refletindo e poetizando.
Para criar um clima de floresta, ao buscar inspiraÃ§Ã£o na Mata
Atl
ntica, os alunos elegeram como elemento representativo o cipÃ³,
utilizando conduÃ-tes elÃ©tricos que, ao manipularem, sugerem
originalidade, tornando-os um objeto escultÃ³rico. Suas criaÃ§Ãµes vÃ£o
muito alem da beleza plÃ¡stica. 
As inspiraÃ§Ãµes nas obras do artista plÃ¡tico carioca Jorge
Guinle resultaram nas 
descobertas
 das cores, formas e texturas.
Apropriando-se dos elementos alternativos, tiveram oportunidade de conhecer, 
vivenciar e produzir arte. Os participantes interagiram com
a instalaÃ§Ã£o ao recortarem cÃ³pias de borboletas e agruparem em
tamanhos e formas variados, aplicando-as nas paredes. Os casulos
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ganharam formas circulares, escultÃ³ricas e suspensas, tendo como
suportes rodas de bicicletas, propondo ao espectador circular ao redor da obra, 
reportando um olhar coletivo
.

[FOTO]

Os 
Casulos
 e os 
Arvoredos
, de outro 
ngulo

[FOTO]

Professores Jabim, Margareth e Eduardo

MOSAICO EM PAPEL

(profa. Nanda)

[FOTO]

Estes mosaicos - 
escreve Fernanda Torres - ou profa. Nanda - sÃ£o o resultado de um trabalho em 
equipe. Durante as aulas de Artes e das Oficinas, os alunos tomam consciÃªncia 
sobre a importante missÃ£o que todos nÃ³s temos em preservar o meio ambiente. A 
ideia Ã© criar o desejo de nÃ£o poluirem mais, de reduzir, reutilizare reciclar.
ComeÃ§amos entÃ£o a reutilizar as revistas, os periÃ³dicos, tudo de papel que 
iria para o lixo. Juntos, decidimos o tema. Os alunos desenham, decidem as 
cores, separam as imagens, recortam e colam. E colam, colam muito. Sempre o 
resultado Ã© muito legal! Os alunos se divertem enquanto fazem os mosaicos. E 
percebem tambÃ©m que esta tÃ©cnica Ã© muito precisa, detalhista e que nÃ£o era 
tÃ£o fÃ¡cil como imaginavam. O valor do trabalho Ã© reconhecido o tempo todo. Um
trabalho em equipe, alÃ©m de socializar, cria vÃ-nculos. Cada um faz um 
pedacinho, mas sem o todo, sÃ³ juntos isso Ã© possÃ-vel, ao contrÃ¡rio, nÃ£o 
terÃ-amos obras tÃ£o belas!

[FOTO]

Trabalhos em tÃ©cnica mista e mosaicos de papel

[FOTO]

Mosaicos de papel

[FOTO]

Beleza e Rock in Rio
 (tÃ©cnica mista): trabalho de alunos da professora Nanda

Página 934



RIOEDUCA 1
MAIS DESTAQUES (PET ANTENOR NASCENTES)

[FOTO]

O 
PET (PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho) Antenor Nascentes
, um dos projetos de extensividade da rede p
blica municipal do Rio, sediado em um anexo da E.M. Antenor Nascentes, atende a 
alunos de diversas escolas de nossa regiÃ£o. Atualmente coordenado pela
Professora Margareth Lopes, participou do evento apresentando uma pequena mostra
dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. O tema trabalhado Ã©
VALORES MORAIS
e o destaque ficou para quatro oficinas: Fotografia (Eduardo Salabert), Grafismo
(Marco Aurelio), Arte em Madeira (Ubiratan Barbosa) e
CustomizaÃ§Ã£o (Denise Macieira). O jornal do Pet (foto acima) foi outra estrela
da mostra!

[FOTO]

[FOTO]

Acima, panor
mica da exposiÃ§Ã£o: objetos da Oficina de Marcenaria, do professor Ubitatan 
Barbosa (objetos confeccionados por seus alunos com as temÃ¡ticas 
natureza
 e 
objetos infantis
). Ainda, a Oficina de Fotografia, do Professor Eduardo Salabert, trabalhos de 
pintura da Oficina
de Grafismo, do Professor Marco AurÃ©lio (e, na outra parede, objetos da Oficina
de 
Luciana Lima, do N
cleo de Arte Grande Otelo).

[FOTO]

trabalhos da Oficina de Fotografia do prof. Eduardo Salabert com temÃ¡tica 
indÃ-gena

[FOTO]

A Oficina
de Grafismo, do professor Marco AurÃ©lio, apresentou quadros retratando a

     arte indÃ-gena, temas cariocas e 
natureza.

 MAIS TRABALHOS DE INSPIRAÃ‡ÃƒO INDÃGENA

(profa. Luciana Lima)
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[FOTO]

Professora Luciana GuimarÃ£es, do N
cleo de Arte Grande Otelo mostrou os trabalhos desenvolvidos na itiner
ncia da E. M. Comandante Arnaldo Varella. Com o tema Arte IndÃ-gena: uma 
abordagem com o uso de materiais alternativos

[FOTO]

[FOTO]

Parte da equipe do N
cleo de Arte Grande Otelo

(Ruth, JanaÃ-na, MÃ´nica, 
Luciana)

[FOTO]

[FOTO]

NÃ³s somos a 6a.CRE!

NOTAS:

(1) 
No dia 26 de agosto eu estava participando da
 2
 U.E.xpondo
na Unidade Escolar em que leciono (
E.M. Mario Piragibe
), portanto, nÃ£o estive presente na mostra da 
E.M. Antenor Nascentes
 e precisei contar com a colaboraÃ§Ã£o amiga dos professores participantes e da 
CRE. Os textos e imagens foram enviados - via CRE e via e-mail - pelos 
professores: Jabim Nunes, Luciana Lima, Fernanda Torres, Eduardo Salabert e Ilka
Santos (os dois 
ltimos - as fotos de Eduardo e o texto de Ilka - foram repassados a mim pelo 
professor Jabim Nunes, a quem faÃ§o um agradecimento especial pela 
preocupaÃ§Ã£o, o carinho, o cuidado e o profissionalismo na compilaÃ§Ã£o do 
material).
Meus agradecimentos tambÃ©m Ã  equipe de professores da
6
CRE pela parceria: Rejane, KÃ¡tia, Rita, Denise, Lilian, Lia...

(2) Vejam as outras postagens sobre a
 2
 U.E.xpondo 6
CRE
: 
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Cativar...Acolher...Conhecer... 2
 U.E.xpondo 6
CRE (Parte I) e outros destaques
: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1337
e 
Cativar...Acolher...Conhecer... - 2
U.E.xpondo (Parte II) e outros destaques da 6
CRE
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1381
- 
.

(3) 
Um esclarecimento importante sobre a
 postagem anterior - 
2
 U.E.xpondo 6
CRE (Parte II)
:
trata-se, em especial, de uma homenagem Ã s duas Unidades Escolares ganhadoras 
(entre vÃ¡rias de nossas escolas que ficaram entre as finalistas) do 
TrofÃ©u Rioeduca 2011
 - 
C.M Zilka Zalaberry
 e 
CIEP Glauber Rocha
 - ambas tem blogs e solicitaram que divulgÃ¡ssemos aqui - no 
Rioeduca Net: A RevoluÃ§Ã£o Acontece
 - suas atividades postadas sobre a 
2
 U.E.xpondo 
etc.
- O trabalho dos alunos 
Embaixadores da EducopÃ©dia
 - incluÃ-do no final da postagem - e que acabou ficando 
fora do contexto - serÃ¡ melhor enfocado em uma nova publicaÃ§Ã£o! ]
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6Âªcre
(247)

eventos
(210)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa, Imaculada! Linda postagem! Bela seleÃ§Ã£o de trabalhos e projetos 
realizados pelas escolas! 
ParabÃ©ns! AbraÃ§Ã£o! 
Marcelo Fernandes
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 28/09/2011 22:05

Participei com imensa alegria deste 2Âº dia de Escola- U.Expondo, maravilhoso 
ver e divulgar o trabalho de excelÃªncia que nossas escolas, polos, creches 
realizam! ParabÃ©ns a todos que participaram e sobretudo a Imaculada que vem 
mostrando a beleza de nossas escolas. NÃ³s somos a 6Âª CRE!
Postado por 
Rejane faria
 em 29/09/2011 08:39

Sou fascinada com qualquer manifestaÃ§Ã£o artÃ-stica, mas o balet Ã© algo 
encantador. Aos alunos e professores da EM Antenor Nascentes meus parabÃ©ns 
pelas belas apresentaÃ§Ãµes. 
Regina Bizarro Repres. Rioeduca 5ÂªCRE
Postado por 
Regina Bizarro
 em 29/09/2011 12:19
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Ã‰ com imenso orgulho que vejo postado aqui o trabalho da minha escola e dos 
profissionais, maravilhosos, que lÃ¡ trabalham...Tudo que se faz com amor, vale 
a pena. AgradeÃ§o aqui o constante apoio da nossa coordenadora- professora 
Rejane( Obrigada pela idÃ©ia, valeu a pena!). Dirigir a Antenor Nascentes Ã© um 
presente!
Postado por 
nomeComentario
 em 29/09/2011 22:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/09/2011

 <TÃTULO>
EspaÃ§o CiÃªncia Hoje das CrianÃ§as, na E.M. Professor Darcy AraÃºjo de Miranda

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/09/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Professora Myrthes Wenzel, construindo identidade e cidadania

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/09/2011

 <TÃTULO>
Correndo, caminhando e passeando pelo Rio de Janeiro com prazer.

Grupo de professores, funcionÃ¡rios, amigos e familiares da EMJSG

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>

EU PENSEI QUE ERA PURA SANDICE!!!! GOSTEI DA IDEIA!!! FICARAM LEGAIS AS FOTOS!!!
Postado por 
adelinaschildt@yahoo.com.br
 em 10/09/2011 19:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 10/09/2011

 <TÃTULO>
Resultado Concurso de Microcontos #ETC_Bienal

<TAGS>
Tags: 
etc_bienal.
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etc_bienal
(1)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ nÃ£o estou conseguindo visualizar o quadro com o resultado...problema no 
seu ou meu computador? Bjs
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 11/09/2011 09:54

JÃ¡ consegui visualizar apertei a tecla abrir em outra janela e entrou. 
...ParabÃ©ns aos ganhadores ! Beijocas para todos.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 11/09/2011 09:58

ParabÃ©ns aos ganhadores,Ã³tima iniciativa!!! Que venham outras!
Postado por 
Sheila
 em 15/09/2011 17:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 944



RIOEDUCA 1

<DATA>
Segunda-feira, 12/09/2011

 <TÃTULO>
ConheÃ§am o trabalho da C.M. Maria Vieira Bazani - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, creches.

[FOTO]

A Creche Municipal Maria Vieira Bazani estÃ¡ localizada no Recreio dos 
Bandeirantes, prÃ³ximo Ã  comunidade do TerreirÃ£o, e pertence Ã  7
 CRE.

Temos como metodologia de trabalho o l
dico, pois assim como Arquimedes dizia, 
brincar Ã© condiÃ§Ã£o fundamental para ser sÃ©rio
. Esperamos brincar muito com essas crianÃ§as, levando a sÃ©rio todas as 
oportunidades de ludicidade. Todos os temas escolhidos para serem desenvolvidas 
ao longo do ano contemplam as brincadeiras. Assim sendo, ao fazerem a 
ilustraÃ§Ã£o e o reconto de uma histÃ³ria contada, estamos brincando de 
ilustradores; ao reproduzirem quadros, estamos brincando de artista plÃ¡stico; 
ao cuidarem da horta, estamos brincando de ser jardineiro; ao conhecermos 
diferentes animais, estamos brincando de veterinÃ¡rios. Enfim, todos os temas e 
subtemas perpassam pelas brincadeiras.

Com cento e quarenta e oito crianÃ§as matriculadas, estamos sempre procurando 
incluir suas famÃ-lias em nossos projetos, propondo situaÃ§Ãµes de aprendizagem 
contextualizadas e significativas. Atentos ao contexto social, nossos projetos 
priorizam temas que as crianÃ§as estejam interessadas ou mesmo, os que estejam 
em evidÃªncia na sociedade, como por exemplo, o Rock In Rio, sobre o qual iremos
desenvolver o projeto 
Da Bossa Nova ao Rock, nos queremos Ã© danÃ§ar!

Esse 
ltimo mÃªs foi intenso, pois estivemos envolvidos com um trabalho relacionado ao
nosso rico folclore. As turmas do BerÃ§Ã¡rio conheceram vÃ¡rios acalantos e m
sicas diversas como 
Pirulito que bate, bate
 e 
A carrocinha pegou
.

[FOTO]

Pai Francisco entrou na roda.

O Maternal I se dedicou a conhecer vÃ¡rios brinquedos e brincadeiras. E assim, 
brincaram de 
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Bento que o Bento o frade
, jogaram peteca de jornal feita por eles e descobriram que as petecas foram 
inventadas pelos Ã-ndios. Para completar o repertÃ³rio de atividades, ainda 
soltaram pipas!

[FOTO]

JÃ¡ o Maternal II visitou as regiÃµes do Brasil; se apropriando de nossa 
cultura, conheceram as festas com o Bumba meu boi e algumas tribos do Norte como
o Xing
 e sua cultura. Foi, sem d
vida, um projeto bem rico em sua diversidade e em descobertas feitas pelas 
crianÃ§as com seus educadores.

Para encerrar, fizemos uma exposiÃ§Ã£o com as produÃ§Ãµes dos grupos:

[FOTO]

ExposiÃ§Ã£o de alguns trabalhos confeccionados pelos grupos:

[FOTO]

Lendo sobre algumas lendas

Entretanto, nossas vivencias nÃ£o param por aqui, jÃ¡ estamos envolvidos em 
outro projeto, 
Conhecendo Diferentes Tipos de Transportes
. Agora, iremos confeccionar um foguete para mandarmos mensagens de Paz para o 
espaÃ§o.

E vocÃª, se pudesse mandar uma mensagem para espaÃ§o para ser lida daqui a 
muitos anos, o que escreveria?

Agradecimentos especiais Ã  Prof
 Elaine Barbosa, que cedeu as informaÃ§Ãµes que culminaram nesta postagem
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7Âªcre
(192)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/09/2011

 <TÃTULO>
E. M.GetÃºlio Vargas e o Projeto: Professores da Alegria!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

[FOTO]
O projeto Professores da Alegria foi elaborado para atender alunos que estÃ£o 
impossibilitados de frequentar as aulas.

O que fazer para ajudÃ¡-lo?

Charles precisava de um pouco de alegria!
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Os professores reuniram-se, foram Ã  casa do aluno e o apresentaram a 
EducopÃ©dia! 

Um sorriso brotou nos lÃ¡bios de Charles. Agora, com atividades no computador 
sua vontade de aprender voltou e com forÃ§a total!

[FOTO]

O alvo deste grupo de professores da E.M. Get
lio Vargas Ã© ajudar os alunos que estÃ£o doentes e desanimados a aprender com 
prazer!

[FOTO]

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Esse Ã© um projeto que deveria ser colocado em prÃ¡tica em tds  as escolas. 
Compromisso em levar o conhecimento ao aluno que nÃ£o pode frequentar a escola. 
Um incentivo com amor Ã© capaz de tranformar. ParabÃ©ns "Professores da 
Alegria".

Página 948



RIOEDUCA 1
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 10/09/2011 10:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/09/2011

 <TÃTULO>
Ciep Amilcar Cabral em Folclore Brasileiro.

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, folclore.

O folclore brasileiro Ã© composto
por in
meras manifestaÃ§Ãµes individuais e coletivas.

O Ciep Amilcar Cabral desenvolveu com seus alunos o Projeto: 
Folclore Brasileiro. 

Com o objetivo de aproximar os alunos da cultura popular, foi feito um estudo
sobre as diferentes manifestaÃ§Ãµes do nosso folclore.

Os alunos fizeram apresentaÃ§Ãµes
de
parlendas, cantigas de roda, trava-lÃ-nguas e adivinhaÃ§Ãµes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

folclore
(4)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a direÃ§Ã£o e profesores por transformarem o Amilcar em uma Escola 
acolhedora feliz, e participativa! Me sinto parte de vcs!
Postado por 
Bete ribas
 em 07/09/2011 13:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/09/2011

 <TÃTULO>
E.M. LuÃ-s da CÃ¢mara Cascudo - Projeto Verde que te quero Verde!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, meioambiente.
A
Escola Municipal LuÃ-s da C
mara Cascudo vem desenvolvendo diferentes projetos. 
Vejam algumas imagens
:

[FOTO]
Em comemoraÃ§Ã£o ao Ano Internacional das Florestas, a EM LuÃ-s C
mara Cascudo vem proporcionando
aos alunos atividades que os levam Ã  reflexÃ£o sobre preservaÃ§Ã£o e respeito 
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Ã  natureza.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Todos ficaram sabendo um pouco mais sobre a import
ncia da preservaÃ§Ã£o do ambiente para a sobrevivÃªncia da fauna brasileira.
Os alunos do Peja visitaram tambÃ©m o Jardim Bot
nico do Rio de Janeiro. LÃ¡ entre belas Ã¡rvores e flores, eles refletiram sobre
a convivÃªncia harmoniosa entre o homem e a natureza, fator fundamental para a 
preservaÃ§Ã£o da vida!
Depois do Jardim Bot
nico, foram ao Parque Nacional da Tijuca onde ficaram deslumbrados com a beleza 
da Mata Atl
ntica!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

Que lindos! Escola viva!!! ParabÃ©ns!
Postado por 
JÃ´ Cruz
 em 14/09/2011 01:37

Que trabalho bonito! Escolas assim Ã© que fazem a diferenÃ§a!
Postado por 
GastÃ£o Monteiro
 em 14/09/2011 09:05

ParabÃ©ns!
Caminhando e vencendo sempre!
Postado por 
ROSILMA
 em 14/09/2011 14:44

Minha escola do coraÃ§Ã£o, este trabalho estÃ¡ lindo como todos que vocÃªs 
fazem. ParabÃ©ns!
Postado por 
Marta Kister
 em 14/09/2011 15:31

Que orgulho da minha "sempre" escola querida. Lembrei de um projeto muito 
parecido com esse que fizemos em 2000 e todos viajaram no mundo da diversidade 
ecolÃ³gica. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
ADRIANA CAPPOLA
 em 14/09/2011 23:19

ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido por esta  escola, ficamos encantadas!
Postado por 
EM Norbertina de S. Gouveia
 em 15/09/2011 09:34

Eu amei muito lindo! este progeto da escola. parabÃ©ns pra vcs bjosss!
Postado por 
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maria do socorro
 em 15/09/2011 18:31

o passseio foi lindo na floresta da tijuca
Postado por 
carmen ribeiro de souza
 em 19/09/2011 11:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
ProgramaÃ§Ã£o da Bienal - dia 6 de setembro

<TAGS>
Tags: 
bienaldolivro, riodeleitores, twitter.

ProgramaÃ§Ã£o do Estande da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro
- SME - 06/09

ENCONTRO COM PROFESSORES AUTORES- BIENAL 2011

10h - Vera Granado -
E. M. 03.13.052 MaranhÃ£o - A Viagem de Filomena

14h -
SÃ©rgio Almeida -
(1
 CRE 
 InformÃ¡tica) - CrÃ´nicas do Amos ImpossÃ-vel (poesia)

15h 
- Sonia Maria do Nascimento Alves -
E. M. 01.02.002 Tiradentes - Seguindo Lelucha.

E diariamente nossa Oficina de Twitter!

E atenÃ§Ã£o! EstÃ¡ em ritmo intenso o Concurso de Microcontos com a hashtag 
#ETC_Bienal. Ainda nÃ£o enviou seu conto? Saiba como, clicando abaixo:

E no dia 8 de SETEMBRO, nosso esperado encontro de Rioeducadores.
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riodeleitores
(165)

twitter
(16)

bienaldolivro
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ muito gratificante poder presenciar momentos como esse. Mais ainda, Ã© poder 
verificar as aÃ§Ãµes dos nossos COLEGAS em prol de edificar a identidade 
literÃ¡ria brasileira.
Postado por 
Ana Accioly
 em 06/09/2011 15:47

Ã‰ muito gratificante poder presenciar momentos como esse. Mais ainda, Ã© poder 
verificar as aÃ§Ãµes dos nossos COLEGAS em prol de edificar a identidade 
literÃ¡ria brasileira.
Postado por 
Ana Accioly
 em 06/09/2011 15:47

Ã© muito bom conhecer professores autores como Vera Granado. jÃ¡ tive a 
oportunidade de tÃª-la contando histÃ³ria na creche que dirijo.
Postado por 
solange maggi
 em 06/09/2011 21:33
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ParabÃ©ns ! inovaÃ§Ã£o ,Criatividade ,beleza... Tudo que nossas escolas precisam
vivenciar. Cada evento novo, show...
Postado por 
Bete ribas
 em 07/09/2011 11:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/09/2011

 <TÃTULO>
#PapoRioeduca - a novidade que veio pra ficar.

<TAGS>
Tags: 
#paporioeduca.

No dia 31 de agosto, ocorreu o nosso primeiro #PapoRioeduca. Com a 
participaÃ§Ã£o de professores da nossa rede e de outras pessoas interessadas em 
EducaÃ§Ãµa, debatemos o tema proposto pelo SubsecretÃ¡rio de Novas Tecnologias 
Ed
ucacionais, Rafael Parente: 
Devemos ou nÃ£o usar redes sociais para aproximaÃ§Ã£o com os alunos?

[FOTO]

[FOTO]

Debater se o uso das redes sociais deve ter somente fim pedagÃ³gico ou tambÃ©m 
deve estreitar laÃ§os com alunos dividiram opiniÃµes, mas todos compartilharam 
da ideia de que usar as redes sociais com os alunos pode trazer tantos 
benefÃ-cios que justificam os riscos dessa maior exposiÃ§Ã£o. Segundo a 
professora Dyone Andrade, cujo perfil no microblog Ã© @didyandrade, a 
interaÃ§Ã£o em tempo real Ã© interessante para eles e para nÃ³s.

A professora Joice Rodrigues, hoje da nossa rede, conta que atravÃ©s do Orkut 
mantÃ©m contato atÃ© mesmo com seus antigos alunos de Altamira no ParÃ¡. A 
professora Renata - @daneerj 
 falou sobre o contato com seus alunos que hoje se encontram no Ensino MÃ©dio. 
JÃ¡ interagi com aluno doente, com mÃ£e grÃ¡vida que estava longe para ganhar o 
bebÃª e que por isso a crianÃ§a faltou mais de uma semana
 acrescenta Renata.

ngela Freitas, que no twitter estÃ¡ como @angeladario, entende que acompanhando 
o que os alunos postam em suas redes sociais, podemos saber o que eles pensam, 
do que falam e o que lhes interessa, fazendo com que nos tornemos mais prÃ³ximos
de sua realidade. 

A constataÃ§Ã£o de todos os envolvidos no debate do dia 31 de agosto Ã© que 
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temos uma funÃ§Ã£o social que vai muito alÃ©m da simples aproximaÃ§Ã£o ou nÃ£o 
das redes sociais 
 a Ã©tica deve ser o norteador das aÃ§Ãµes do educador e este deve buscar 
transmiti-las a seus alunos. Popularizada como NETiqueta, ensinar o uso correto 
da web Ã© fundamental aos nossos alunos, ensinando-os a se proteger na web e 
utilizÃ¡-la com seguranÃ§a, responsabilidade e Ã©tica.

A professora Sarita Clemo, que no microblog Ã© conhecida como @SaritaClemo 
afirma que seus alunos jÃ¡ entendem atualmente o que Ã© 
navegar com seguranÃ§a... eles dizem: nÃ£o pode ver tudo, sÃ³ coisa boa, nÃ© 
tia?
 Como eles chegaram a essa conclusÃ£o? Certamente favorecidos pela aproximaÃ§Ã£o
promovida pela professora.

#paporioeduca
(7)

 <COMENTÃRIOS>

Pessoal
Eu estou coordenando um projeto, ainda piloto, de utilizaÃ§Ã£o de espaÃ§os 
interativos como o NING e como o Grouply com alunos da Escola Municipal Mal. 
Canrobert ( 7a CRE), desde 2009.
A experiÃªncia tem sido muito proveitosa nÃ£o apenas no que tange Ã  minha 
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disciplina - HistÃ³ria - mas com relaÃ§Ã£o Ã s questÃµes que a utilizaÃ§Ã£o 
destes espaÃ§os virtuais suscitam nos alunos.
Abs
Jac
Postado por 
Jacqueline Guerreiro
 em 05/10/2011 20:25

O uso das Redes Sociais no contexto atual Ã© um dos maiores elementos de 
interaÃ§Ã£o: professor - aluno â€“ famÃ-lia  - produÃ§Ãµes culturais. Meu 
primeiro contato nesta relaÃ§Ã£o foi com a construÃ§Ã£o do meu orkut e MSN, 
feito por uma aluna, e onde iniciamos  um trabalho de uso consciente, seguro do 
mesmo, visto que muitos usavam com autorizaÃ§Ã£o dos responsÃ¡veis porÃ©m sem 
critÃ©rios, sem perceberem a dimensÃ£o do mesmo.
ComeÃ§amos a usÃ¡-lo para colocar informaÃ§Ãµes, novidades, pesquisa relativas 
ao que estÃ¡vamos estudando.  Foi um incentivo para os mesmos perceberem que a 
internet ia alÃ©m de orkut e que dependeria de cada um as apropriaÃ§Ãµes para 
fazer da ferramenta tambÃ©m um meio de aprendizagem.
Atualmente estou atuando como diretora adjunta e sinto o quanto estou perdendo 
em aprendizagem com toda inovaÃ§Ã£o desta modernÃ-ssima Secretaria.
Postado por 
Juassiara Candida Rodrigues Pereira
 em 05/10/2011 21:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 10/09/2011

 <TÃTULO>
Ãšltimo final de semana da #SMEBienal

<TAGS>
Tags: 
bienaldolivro, riodeleitores, twitter.

 [VÃDEO]

Nosso estande, que tem como tema 
O Livro: do papel ao digital
, estÃ¡ localizado no B11 - PavilhÃ£o Laranja e terÃ¡ uma sÃ©rie de 
programaÃ§Ãµes que jÃ¡ foram divulgadas por 
aqui
.

A Bienal estarÃ¡ aberta Ã  visitaÃ§Ã£o atÃ© domingo, dia 11 de setembro e nosso 
estande tem ficado super movimentado cheio de atraÃ§Ãµes.

AtÃ© domingo continuaremos com a Oficina de Twitte
r =
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 Todas as pessoas que comparecerem ao estande receberÃ£o orientaÃ§Ãµes de como 
se cadastrar e de como utilizar o microblog e tambÃ©m poderÃ£o utilizar o 
twitter nos seis computadores instalados.

ATENÃ‡ÃƒO !!!

No sÃ¡bado, Ã s 16 horas, serÃ£o anunciados os vencedores do Concurso de 
Microcontos atravÃ©s do Twitter pela hashtag #ETC_Bienal.

Print
PDF

riodeleitores
(165)

twitter
(16)

bienaldolivro
(8)
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 <COMENTÃRIOS>

Emocionante!! impossÃ-vel conter as lÃ¡grimas! de alegria por encontrar tantas 
pessoas especiais, que como eu querem o melhor para o mundo e depositam suas 
esperanÃ§as e seu trabalho em prol da transformaÃ§Ã£o social pela educaÃ§Ã£o. Ã‰
o amor em fazer o que escolhemos como profissÃ£o!
Lilian vc e sua equipe sÃ£o muito especiais! Ameiiiiiiiiiiiiiiii sem contar que 
a Gracinha se tornou uma BOTAFOGUENSE !!!!!!
Postado por 
Claudia de Moraes
 em 09/09/2011 09:06

Que pena!!!!!!!!!!!! Estive na Bienal pela manhÃ£.
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 09/09/2011 10:06

Estive na Bienal pela manhÃ£ e nÃ£o deu para ficaratÃ© a tarde  e encobtrar este
grupo maravilhoso.
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 09/09/2011 10:08

Comentei no Facebook e acho que vale a pena repetir: "Com o  Rioeduca pude me 
redescobrir como educadora e me perceber como agente ativo na EducaÃ§Ã£o do 
futuro! ExperiÃªncia sem igual! Orgulho de ser professora da Rede!"
Postado por 
Neilda
 em 10/09/2011 13:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/09/2011

 <TÃTULO>
 GEC RIVADÃVIA CORRÃŠA -  EducaÃ§Ã£o que Acontece

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

[FOTO]

O sucesso do GinÃ¡sio Experimental RivadÃ¡via CorrÃªa Ã© motivo de orgulho para 
alunos, professores, gestores e todos aqueles que sonham e acreditam no Salto de
Qualidade da EducaÃ§Ã£o Carioca.

As transformaÃ§Ãµes nÃ£o constam apenas em relatÃ³rios e planilhas, mas podem 
ser sentidas no brilho do olhar dos alunos quando falam sobre seus sonhos e 
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projetos. Os relatos ganham significado no tom da voz, na expressÃ£o do corpo 
quando contam sobre suas vivÃªncias dentro do GinÃ¡sio.

Stephanie Feitosa Ã© aluna da escola, e confessa ter sido impactada pelo 
trabalho inovador, oferecido pelo GEC. Ela conta que 
a escola oferece uma experiÃªncia de amadurecimento aos jovens do Rio de 
Janeiro, dando a eles chances de crescer na vida como cidadÃ£os. Sobre sua 
experiÃªncia pessoal, ela relata que as portas se abriram e agora ela consegue 
enxergar novas oportunidades para sua vida. Stephanie deseja ser uma jovem 
escritora.

[FOTO]

Esta Ã© uma das propostas do GinÃ¡sio Experimental Carioca: mostrar para os 
jovens alunos que eles sÃ£o capazes de transpor barreiras, que sÃ£o autores de 
sua histÃ³ria e que podem SIM, construir uma vida de sucesso e felicidade.

Os adolescentes tÃªm um espaÃ§o organizado para produÃ§Ã£o de projetos e 
construÃ§Ã£o de conhecimentos. LaboratÃ³rio de ciÃªncias, biblioteca e sala de 
vÃ-deo sÃ£o alguns dos ambientes que despertam no aluno, a sede e o prazer de 
aprender. Nas aulas, os jovens tÃªm o apoio da EducopÃ©dia, que traz dinamismo 
ao estudo. Os adolescentes tambÃ©m podem participar, falar, e teclar, acessando 
a internet.

[FOTO]

Alunos integrados tÃªm as salas multifuncionais e professores capacitados para o
atendimento.

A escola p
blica carioca abre caminhos para que o aluno descubra suas potencialidades, e 
enxergue dentro de si , sua capacidade criadora de ler, escrever, produzir, 
inventar, realizar.

O GinÃ¡sio Experimental Carioca tem o propÃ³sito de fazer com que o jovem rapaz 
e a jovem moÃ§a se olhem no espelho de cabeÃ§a erguida, vejam sua beleza, seu 
poder de transformar o mundo pelas suas obras, e assim, como Stephanie , serem 
capazes de enxergar suas capacidades e descobrir os in
meros talentos que possuem.

Os alunos tÃªm descoberto nas artes, eletivas, projetos de vida, protagonismo 
juvenil, e em todas as aulas, a poderosa capacidade de trazer a superfÃ-cie de 
suas vidas, a possibilidade de sonhar, e mais que isso, tornar os sonhos 
realidade.
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A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, a gestora BÃ¡rbara Portilho e toda sua 
equipe de grandes educadores, acreditam e investem em cada aluno matriculado no 
RivadÃ¡via CorrÃªa, e esta atitude inovadora, que requer, 
Sangue, Suor e LÃ¡grimas faz toda a diferenÃ§a.

Quando o aluno se integra a uma escola, em que toda equipe acredita que ele Ã© 
capaz de vencer os desafios da vida, e que ele pode conquistar seus objetivos, 
estudar e adquirir conhecimentos se tornam a parte mais fÃ¡cil do processo.

AÃ- estÃ¡ a chave do sucesso e das produÃ§Ãµes bem sucedidas do GinÃ¡sio 
Carioca. O segredo Ã© o compromisso com o trabalho sÃ©rio e perseverante. A 
dedicaÃ§Ã£o e persistÃªncia em olhar pra cada menino e menina como pessoas 
nicas, especiais e mostrar para cada uma delas sua prÃ³pria capacidade de 
intervir no mundo atual, com inovaÃ§Ãµes geradas pelos talentos que lhe sÃ£o 
prÃ³prios.

Assim, o Rioeduca parabeniza o trabalho fantÃ¡stico desenvolvido com garra e 
beleza pela equipe do GinÃ¡sio Experimental Carioca RivadÃ¡via CÃ´rrea e que 
esta fazendo a diferenÃ§a na vida de nossos jovens cariocas, elevando seus 
sonhos e transformando a vida desta geraÃ§Ã£o.

A EducaÃ§Ã£o Carioca tem o compromisso de remover horizontes mentais, paradigmas
de limitaÃ§Ãµes, aliando e ampliando conhecimentos atravÃ©s de formas inovadoras
de ensinar e aprender.

[FOTO]

O GinÃ¡sio Experimental Carioca Ã© isso, uma inovaÃ§Ã£o apaixonada e apaixonante
onde Educar Ã© tambÃ©m um jeito de amar.
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Linda histÃ³ria... Uma dica para o texto, "tem" no plural Ã© "tÃªm". Vale uma 
revisÃ£o.
Postado por 
carolina
 em 12/09/2011 11:06

O GEC Ã© mesmo uma histÃ³ria de sucesso! Obrigada pela ressalva, passou 
despercebido.
Postado por 
Rute
 em 12/09/2011 15:44

ParabÃ©ns ao GEC pelo excelente trabalho! VocÃªs sÃ£o grande orgulho para nossa 
rede. Realmente Ruth, Ã© uma histÃ³ria de muito sucesso, adorei a publicaÃ§Ã£o.
Postado por 
MarÃ-lia
 em 12/09/2011 15:54

ParabÃ©ns ao GEC pelo excelente trabalho! VocÃªs sÃ£o grande orgulho para nossa 
rede. Realmente Ruth, Ã© uma histÃ³ria de muito sucesso, adorei a publicaÃ§Ã£o.
Postado por 
MarÃ-lia
 em 12/09/2011 15:54

Quero que todas as escolas de segundo segmento sejam GEC!
Excelente publicaÃ§Ã£o, Ruth! ParabÃ©ns pra vocÃª e pra escola RivadÃ¡via.
Postado por 
Adriana
 em 12/09/2011 19:26

"Educar tambÃ©m Ã© um jeito de amar!"
Linda publicaÃ§Ã£o, inspiradora! ParabÃ©ns!
Postado por 
Neilda Silva
 em 12/09/2011 19:28
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Rute obrigada pelo carinhoso texto. Citando HernÃ¡ndez " ... a escola continua 
sendo a instituiÃ§Ã£o que pode possibilitar Ã  maior parte dos cidadÃ£os, 
sobretudo os mais desfavorecidos, melhores condiÃ§Ãµes de vida ..."  entÃ£o 
vamos fazer de verdade!
Postado por 
BÃ¡rbara
 em 14/09/2011 12:45

Que show! Que orgulho!!!
Postado por 
Rafael Parente
 em 14/09/2011 13:32

Essa escola estÃ¡ fazendo a diferenÃ§a! Tenho acompanhado de perto a garra dos 
professores e mais ainda "o perfil contente" dos alunos. ParabÃ©ns Nau 
Ginasiana!
Postado por 
Heloisa Mesquita
 em 14/09/2011 14:07

ParabÃ©ns pelo brilhante trabalho e pela dedicaÃ§Ã£o profissional de todos os 
envolvidos nesse projeto !
Postado por 
Isaura Christina Borges
 em 15/09/2011 10:55

Um belo Case. ParabÃ©ns!!!!
Postado por 
Cristina de Paulo
 em 15/09/2011 18:53

Muito bom fazer parte deste navio...todos estÃ£o de parabÃ©ns! E a navegaÃ§Ã£o 
continua...
Postado por 
nomeComentario
 em 18/09/2011 11:56

Comentei o de cima, Rsrs, acho que nÃ£o coloquei o nome.
Postado por 
Martha Gomes
 em 20/09/2011 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/09/2011

 <TÃTULO>
Desfile CÃ-vico da Escola Municipal Portugal

<TAGS>
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Tags: 
1Âªcre.

[FOTO]

Com bandeiras nas mÃ£os, olhos brilhantes e sorriso nos lÃ¡bios, crianÃ§as e 
adolescentes marchavam pelas ruas da Quinta da Boa Vista, e iluminavam ainda 
mais a homenagem da escola ao dia SETE DE SETEMBRO. Professores, gestores e 
familiares acompanharam com muita vibraÃ§Ã£o todo o desfile.

O Desfile CÃ-vico da Quinta da Boa Vista aconteceu no dia dois de setembro. Esta
Ã© uma tradiÃ§Ã£o que jÃ¡ faz parte do calendÃ¡rio anual das atividades da 
Escola Municipal Portugal. Organizado pela RegiÃ£o Administrativa de SÃ£o 
CristÃ³vÃ£o, o desfile re
ne jovens alunos das escolas p
blicas e particulares do bairro e adjacÃªncias.

[FOTO]

Este ano o tema central do desfile da escola foi 
Os 4 elementos
, eixo condutor do trabalho que a instituiÃ§Ã£o vem desenvolvendo ao longo do 
ano de 2011. A escola acredita que atitudes como esta, renovam na comunidade, a 
consciÃªncia da import
ncia de cuidar do nosso planeta.

[FOTO]

Para a escola, participar de um evento como este, faz resgatar a import
ncia de nossa histÃ³ria, e o respeito pela data. O Coordenador PedagÃ³gico da 
Escola Municipal Portugal, Alexandre Roque, afirma com orgulho: 
Uma data como o SETE DE SETEMBRO deve sempre ser lembrado por nÃ³s, educadores, 

 pois, como Ã© sabido por todos :SEM EDUCAÃ‡ÃƒO NÃƒO HÃ INDEPENDÃŠNCIA
.

Clique na imagem abaixo, e conheÃ§a o blog da Escola Municipal Portugal. VocÃª 
certamente vai se surpreender com a qualidade dos trabalhos realizados pela 
escola.

[FOTO]
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Rute

Muito obrigado pela forma elogiosa com que sempre redige  as matÃ©rias  
relacionadas Ã  nossa unidade escolar.
Em nome te toda equipe, meus sinceros agradecimentos
Postado por 
Alexandre Roque
 em 16/09/2011 13:29

Sua escola e  equipe fazem um trabalho de qualidade, que merece ser visto e 
apreciado. Eu tenho o maior orgulho de publicar os projetos e eventos que 
desenvolvem!!! Meu abraÃ§o carinhoso a todos!
Postado por 
Rute Albanita
 em 16/09/2011 18:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/09/2011

 <TÃTULO>
GRÃŠMIO ESTUDANTIL - AÃ§Ã£o, conexÃ£o e cidadania
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<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais, blogs.

 [VÃDEO]

[FOTO]

A posse solene dos alunos eleitos para o GrÃªmio Estudantil da 1
 CRE aconteceu dia primeiro de julho . Na cerimÃ´nia, repleta de crianÃ§as e 
adolescentes engajados em sua nova missÃ£o, ficou estabelecido entre 
professores, gestores e pela CRE, que os encontros entre eles seriam constantes,
para que nesta interaÃ§Ã£o, pudessem dialogar e discutir melhorias para suas 
escolas.

[FOTO]

Fatima Sueli, Assessora da 1
CRE reuniu sua equipe e juntamente com representantes do NSEC-01 (
Sa
de, EducaÃ§Ã£o e AssistÃªncia Social
) comprometeram-se em pensar em um meio de dar vez, voz e espaÃ§o para que, de 
fato, cada presidente do grÃªmio estudantil pudesse cumprir seu papel de 
representaÃ§Ã£o dos alunos de sua escola.

[FOTO]

Em meio a reuniÃµes, e-mails, telefonemas e uma imensa vontade de todos os 
parceiros em transformar sonhos em realidade, surgiu a idÃ©ia de usar a redes 
sociais e a tecnologia digital para alcanÃ§ar os alunos. Nasce entÃ£o o blog 
falagremio.blogspot.com.

Este ambiente virtual vem com o objetivo de integrar alunos e escolas, mediados 
pelos representantes da EducaÃ§Ã£o, Sa
de e AssistÃªncia Social. Deste modo, todos podem dar sugestÃµes, fazer 
crÃ-ticas, trocar idÃ©ias e aprender a conhecer seus direitos e deveres. Sem 
contar que, por estarem sempre conectados, o blog se torna o caminho ideal para 
esta interaÃ§Ã£o.

Falando em sonhos que se tornam reais, foi logo marcado um encontro com o 
grÃªmio para o lanÃ§amento oficial do blog no Centro de Artes Calouste 
Gulbekian. As escolas receberam um convite especial para levarem seus 
representantes. A Equipe do NSEC-01 nÃ£o poupou esforÃ§os e preparam tudo com 
muita dedicaÃ§Ã£o e carinho para receberem os jovens alunos.

[FOTO]
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Em 16 de setembro no Centro de Artes Calouste Gilbekian, a equipe da Assessoria 
da 1
CRE, os parceiros da Sa
de e AssistÃªncia recepcionaram os ilustres convidados. Os olhos brilhantes e 
sorrisos abertos dos alunos que chegavam, davam ao ambiente um tom de festa .

[FOTO]

Logo na recepÃ§Ã£o, as professoras FÃ¡tima BaÃ§al e Maria do Carmo , produziam, 
juntamente com os alunos do GrÃªmio, cartazes sobre o evento, para futura 
exposiÃ§Ã£o. Na parede, um painel convidava os alunos a deixarem frases e 
recados. Em seguida, cadastravam sua presenÃ§a com a Professora Luciane.
O professor JosÃ© Luis nÃ£o parava quieto. Coordenando o evento, recebia os 
convidados, explicava o encontro, mostrava o ambiente, exibindo a todo instante 
o orgulho e a alegria de colaborar com um acontecimento tÃ£o esperado!

[FOTO]

O cenÃ¡rio era um espetÃ¡culo Ã  parte. Alunos, pais e professores tiravam fotos
enquanto a cerimÃ´nia nÃ£o comeÃ§ava.
Fatima Sueli, ao lado do telÃ£o, iniciou sua fala, agradecendo a presenÃ§a de 
todos, e confessou sua felicidade em poder estar concretizando o sonho de todos 
os parceiros envolvidos no projeto. Apresentou Apresentou Sylvia TristÃ£o e 
PatrÃ-cia, representantes da CAP1.0 (Sa
de), Lourdes da 1
 CAS(AssistÃªncia Social), Aline Bressan da Secretaria de Sa
de (GTI), Dione (Cras IsmÃªnia) e outros parceiros fiÃ©is nas aÃ§Ãµes de 
melhorias para a juventude e que se dedicaram ao encontro, a fim de tornÃ¡-lo um
marco em prol da qualidade de vida e educaÃ§Ã£o para todos.

[FOTO]

Cada parceiro recebeu das mÃ£os de JosÃ© Luis, uma rosa vermelha, simbolizando o
respeito e amor por um trabalho alicerÃ§ado no desejo incansÃ¡vel de transformar
projetos em aÃ§Ãµes.

FÃ¡tima perguntou a grande plateia de jovens, quem acessava a internet, quem 
tinha facebook, quem gostava de se conectar. Obviamente, braÃ§os de levantavam, 
e gritos encheram o lugar. A realidade Ã© que nossos alunos sÃ£o nativos 
digitais, e atÃ© mesmo a palavra 
conexÃ£o
 desperta imediatamente a vontade de teclar e interagir. De olhos vidrados no 
telÃ£o, adultos , adolescentes e crianÃ§as acompanhavam as novas pÃ¡ginas do 
blog.

[FOTO]
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As imagens ficaram ainda mais interessantes, quando todos perceberam que as 
fotos tiradas naquele momento, eram imediatamente postadas no blog. E entre 
mÃ¡quinas digitais, filmadoras, tablets e laptops detectamos que as 
visualizaÃ§Ãµes cresciam a cada minuto.

Ficou claro que o que era para ser um encontro para lanÃ§amento do blog, superou
as expectativas e se transformou em um mega evento. Estavam presentes na festa, 
o 
Bairro Educador
, representado por Priscila (B.E Mangueira), Yohana (B.E Santa Tereza), Caroline
(B.E de Santo Cristo) e Sabrina (B.E de SÃ£o Carlos e Catumbi). As jovens 
representantes estavam animadas e apostando na parceria com as escolas.

[FOTO]

O grupo de adolescentes 
Rap da Sa
de,
 realizou atividades de jogos, danÃ§a e brincadeiras tendo 
Cidadania
, como tema principal. Maria Luisa, do 
PET (Programa de EducaÃ§Ã£o pelo trabalho)
 estava acompanhada de alunos que participaram do encontro, e contribuÃ-ram com 
fotos e filmagem.

Vale destacar alguns depoimentos de alunos e professores:
Thayane Pinheiro, aluna da Escola Municipal Benjamim Constant relatou que tinha 
orgulho de ser presidente do grÃªmio, e que seu objetivo era ajudar a colocar a 
escola pra frente. Aproveitou para contar que em sua escola todos estÃ£o 
empenhados nos torneios que acontecerÃ£o na Semana da CrianÃ§a.

[FOTO]

Joyce dos Reis, de apenas 10 anos, do 4
 ano e representante da Escola Municipal Mestre Waldemiro disse que se empenha 
em ajudar a direÃ§Ã£o e os professores na campanha de reciclagem, no combate ao 
bullyng, e que mantÃ©m conversas frequentes com as turmas da escola.

Hanzo, de 9 anos, da turma 1402 da Escola Municipal Darcy Vargas, mostrou 
espÃ-rito de lideranÃ§a, participando ativamente de todos as atividades: Brincou
com o Happy da Sa
de, respondeu a perguntas, tocou instrumentos no palco e relatou que quer 
mudanÃ§as em sua escola. Seu professor de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Bruno Lima, que o 
acompanhava, era sÃ³ emoÃ§Ã£o.
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     Com olhos marejados de lÃ¡grimas, 
confessou que todas as etapas do grÃªmio, traziam a tona lembranÃ§as de quando 
ele era adolescente e representava sua escola. Bruno foi o grande incentivador 
dos alunos para que montassem suas chapas e participassem das eleiÃ§Ãµes. Para 
ele, os benefÃ-cios do grÃªmio vÃ£o muito alÃ©m do esperado, pois considera que 
a representatividade do aluno, Ã© um exercÃ-cio real de lideranÃ§a, democracia e
uma liÃ§Ã£o de cidadania para toda a vida.

[FOTO]

Diana e JoÃ£o da turma 1402, estavam acompanhados de sua diretora Maria Cristina
, da Escola Municipal Edmundo Bittencourt, que revelou estar feliz em participar
de um momento de suma import
ncia na integraÃ§Ã£o dos alunos do grÃªmio. JÃ¡ a gestora MÃ¡rcia Cristina, da 
Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto, avalia o grÃªmio como o primeiro 
grande passo para as crianÃ§as aprenderem a decidir, ouvir e participar 
coletivamente de todas as atividades que proporcionam o crescimento da unidade.

[FOTO]

[FOTO]

O evento, no entanto, ficou ainda mais colorido e emocionante quando o Professor
Marciano subiu ao palco. Ele ministra aulas na E.M. Marechal Mascarenhas de 
Moraes (Projeto 2
 Turno Cultural) e na FundaÃ§Ã£o Gol de Letra, aula de danÃ§as aos alunos da 
rede.Com muito carisma e energia contagiante contou que estÃ¡ desenvolvendo um 
trabalho de resgate Ã  nossa cultura, ensinando danÃ§as folclÃ³ricas . Depois de
uma bela demonstraÃ§Ã£o de baiÃ£o, convidou alunos e professores a conhecerem e 
testarem instrumentos . Mostrou o agogÃ´, a panderola, surdo, e zabumba. Juntos,
Professores e alunos fizeram um som que bateu forte no coraÃ§Ã£o de todos. A 
plateia nÃ£o segurou a emoÃ§Ã£o: bateu palmas, balanÃ§ou os quadris, e tirou os 
pÃ©s do chÃ£o, no ritmo que foi do samba ao funk.

Em seguida, Brena e Taisa de 13 anos da Escola Municipal Mascarenhas de Moraes, 
contaram a histÃ³ria da danÃ§a africana MaculelÃª, e deram espaÃ§o Ã  um 
espetÃ¡culo sem igual. Meninos e meninas com rostos pintados e bastÃµes nas 
mÃ£os, jogavam e danÃ§avam MaculelÃª, demonstrando eleg
ncia, alegria e beleza a arte do nosso folclore.

[FOTO]

Enganaram-se os que pensaram que a festa acabava ali. A pequena NoÃ©lia subiu ao
palco para explicar a histÃ³ria do 
Boi da ParaÃ-ba
 que deu origem a danÃ§a que cultua a morte e ressurreiÃ§Ã£o do boi. Surgiu 
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entÃ£o, um show de cores marcado pelas batidas do atabaque e por cerca de 
10 minutos danÃ§aram sem perder o folÃªgo. O Boi grande, majestoso e colorido 
balaiva entre os jovens, que contavam com o corpo e a voz a histÃ³ria do Boi da 
ParaÃ-ba.

A festa terminou com gostinho de 
quero mais
. Entre abraÃ§os, troca de e-malis, blogs e telefones mais parcerias se 
formaram. Os adolescentes tiravam fotos e se despediram.

A inspiradora iniciativa da 1
 CRE e do NSEC -01 em unir o GrÃªmio Estudantil e parceiros da EducaÃ§Ã£o, Sa
de e AssistÃªncia Social revela o caminho para a construÃ§Ã£o da cidadania.
Desafios surgirÃ£o, contudo, com a garra, competÃªncia e a vontade gigante que 
forma esta equipe, nenhuma barreira Ã© intransponÃ-vel. 

A 1
CRE e o GrÃªmio Estudantil acreditam na forÃ§a da parceria em lutar por uma 
geraÃ§Ã£o conectada, ativa, participativa e consciente dos seus direitos e 
deveres. Como cidadÃ£os, seguem de mÃ£os dadas, confiantes no 
Salto de Qualidade da EducaÃ§Ã£o Carioca.

Convidamos a todos a acessarem e divulgarem o blog do grÃªmio.

Clique na imagem abaixo, e aproveite para seguir e comentar.

[FOTO]

     .
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

blogs
(12)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos da equipe da 1ÂªCRE!! VocÃªs sÃ£o SHOW!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 21/09/2011 09:22

Muito bom ver os alunos participando do GrÃªmio! Adorei.
Postado por 
Sylvia
 em 21/09/2011 10:52

NÃ³s ficamos muito felizes por este evento e aproveitamos para parabenizar todos
os alunos do GrÃªmio e direÃ§Ãµes, pelo apoio e carinho. Aos nossos parceiros o 
nosso muito obrigado pelo belo espetÃ¡culo que foi o lanÃ§amento do Blog.
JosÃ© Luiz
AAI - 1Âª CRE
Postado por 
JosÃ© Luiz
 em 21/09/2011 13:06

Show de bola!!! A "Assessoria" da 1Âª CRE estÃ¡ de PARABÃ‰NS!
Postado por 
Equipe de DireÃ§Ã£o da General Mitre
 em 21/09/2011 14:22

A expressÃ£o " o desejo incansÃ¡vel de transformar projetos em aÃ§Ã£o..."  
transfigurado na rosa vermelha que Jose Luiz distribuiu, traduz toda a forÃ§a de
trabalho e crenÃ§a que faz sustentar a certeza de que vale a pena. ParabÃ©ns 
pelo trabalho, o mundo sÃ³ muda porque quando muitos dizem que Ã© impossÃ-vel 
alguÃ©m vai lÃ¡ e realiza.
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Postado por 
Marcia Motta
 em 21/09/2011 16:17

Em nome de toda FamÃ-lia da Escola Portugal, parabenizo a Equipe da Assessoria 
da 1Âª CRE pelo maravilhoso evento. Nossas crianÃ§as merecem!!!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 21/09/2011 16:49

ParabÃ©ns a equipe da 1Âª CRE. Que esse seja mais um espaÃ§o para trocarmos 
ideias e divulgarmos o belÃ-ssimo trabalho feito em nossas escolas!
Postado por 
Luciana- equipe1/IHA
 em 21/09/2011 18:55

ParabÃ©ns pela iniciativa!
Nossos jovens estÃ£o tendo a possibilidade de voz nas decisÃµes que mudam o rumo
da educaÃ§Ã£o.
Postado por 
C.M. ESPAÃ‡O LIVRE DA CRIANÃ‡A
 em 22/09/2011 08:24

Os GrÃªmios Estudantis compÃµe uma das mais duradouras tradiÃ§Ãµes da nossa 
juventude. ParabÃ©ns a equipe da Assessoria da E/1Âª CRE pela realizaÃ§Ã£o desse
evento de incentivo e reconhecimento do trabalho desenvolvido por esses alunos. 
NÃ£o vamos esquecer tambÃ©m de parabenizar as escolas por terem ajudado os 
alunos na ativaÃ§Ã£o e funcionamento eficaz dos grÃªmios estudantis.
Postado por 
DireÃ§Ã£o C.M. Direitos Humanos
 em 22/09/2011 09:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/09/2011

 <TÃTULO>
Conhecendo a E.M. ChÃ¡cara do CÃ©u e seu PPP

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogdeescolas.

[FOTO]

A E.M. ChÃ¡cara do CÃ©u 
estÃ¡ situada no bairro da Tijuca , no Alto do Morro do Borel, na Comunidade 
ChÃ¡cara do CÃ©u e atende a crianÃ§as de 4 a 5 anos em 
horÃ¡rio integral.
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Estive visitando o blog desta escola e gostaria de compartilhar o PPP (Projeto 
PolÃ-tico PedagÃ³gico) da escola para o ano de 2011 
Sa
de Ã© o que interessa, o resto nÃ£o tem pressa!

Vejam a seguir como o PPP foi apresentado no blog.

2011 - Sa
de Ã© o que interessa, o resto nÃ£o tem pressa!

     Neste ano letivo, a Escolha escolheu 
como PPP e, guia das atividades desenvolvidas na U.E, a sa
de. Como o tema Ã© extenso demais, optamos em selecionar certos conte
dos que serÃ£o prioridade nesse projeto.

O projeto tem como Objetivo Geral:

ValorizaÃ§Ã£o da individualidade e auto estima da crianÃ§a que a torna um ser 
Ã-mpar no mundo e que tem muito a aprender e ensinar para tornar-se consciente 
de sua funÃ§Ã£o dentro da estrutura psicossocial e assim exercer sua cidadania 
consciente de seus valores Ã©ticos de autonomia, justiÃ§a, respeito, 
responsabilidade, solidariedade, compreensÃ£o e afetividade, contando com 
diversos profissionais de diversos Ã³rgÃ£os e/ou instituiÃ§Ãµes para uma aÃ§Ã£o 
integrada (parcerias).

Acreditamos que atravÃ©s da sa
de como eixo do trabalho previsto para este ano, as crianÃ§as possam ampliar a 
visÃ£o de suas perspectivas de vida, cuidando de seu corpo, mente e do ambiente,
projetando desta forma um futuro sÃ£o e multiplicando suas descobertas com 
parentes e amigos, uma vez que, a aÃ§Ã£o prevista pela U.E. procura incluir a 
comunidade em suas atividades.

Com o projeto, pretendemos conscientizar as crianÃ§as e seus responsÃ¡veis 
quanto Ã  prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as atravÃ©s de prÃ¡ticas preventivas.

E Objetivos EspecÃ-ficos:

ObservaÃ§Ã£o e exploraÃ§Ã£o do corpo

Esclarecimentos e conscientizaÃ§Ã£o acerca da higiene pessoal - banho, cabelos, 
unhas, boca, dentes, mÃ£os, etc... 
 colocando o ato da higiene como uma das principais aliadas na prevenÃ§Ã£o de 
doenÃ§as;

DivulgaÃ§Ã£o sobre alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel, foco nas principais caracterÃ-sticas

Página 973



RIOEDUCA 1
dos alimentos;

     PrevenÃ§Ã£o de acidentes, atravÃ©s de 
dicas de como usar determinados elementos, do que se pode ou nÃ£o mexer e o 
porque ou como o uso pode fazer-se nocivo Ã  crianÃ§as da faixa etÃ¡ria que a 
escola atende;

PromoÃ§Ã£o de atividades fÃ-sicas;

ReforÃ§o de hÃ¡bitos e atitudes saudÃ¡veis nas relaÃ§Ãµes interpessoais;

Trabalho sobre o lixo e reciclagem;

DivulgaÃ§Ã£o de campanhas de prevenÃ§Ã£o Ã  doenÃ§as;

ConscientizaÃ§Ã£o sobre a necessidade do equilÃ-brio entre o lazer, o brincar; o
descanso, o trabalho, etc para um bem estar completo do indivÃ-duo;

ReforÃ§o Ã  autoestima das crianÃ§as.

A E.M. ChÃ¡cara do CÃ©u convida
Grupos de Pesquisa, Palestrantes ou VoluntÃ¡rios ligados Ã  Ã¡rea da Sa
de para fortalecer os Objetivos do PPP em sua U.E.
Escolas da 2
CRE enviem seu vÃ-deos, imagens, projetos e blogs para 
Fatima Costa 
( fatimarcosta@rioeduca.net)
, representante de sua CRE.

     Fatima Costa
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2Âªcre
(192)

blogdeescolas
(54)

 <COMENTÃRIOS>

A conscientizaÃ§Ã£o das crianÃ§as e seus responsÃ¡veis quanto Ã  prevenÃ§Ã£o de 
doenÃ§as atravÃ©s de prÃ¡ticas preventivas Ã© extremamente importante. Desejo 
sucesso para a implementaÃ§Ã£o do PPP da E.M. ChÃ¡cara do CÃ©u.
Postado por 
nomeComentario
 em 29/09/2011 16:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/09/2011

 <TÃTULO>
E.M. Madri 2Âª CRE  apresenta seu histÃ³rico em seu blog

Vamos conhecer 
hoje, mais um blog criado recentemente: 
o blog da 
E.M. Madri
. TambÃ©m a escola Madri mostra a preocupaÃ§Ã£o em deixar registrado no seu blog
a memÃ³ria desta escola. A postagem feita pela Prof. Paula Martins conta a 
histÃ³ria da escola contextualizada com os 
momentos histÃ³ricos nos quais o nosso PaÃ-s e o Mundo estavam vivendo. Ficou um
texto bastante interessante! Vamos ver!

[FOTO]
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HistÃ³rico da Madrid

Nossa Escola foi inaugurada em agosto de 1958, durante o governo JK e sendo 
prefeito o Doutor JosÃ© Joaquim de SÃ¡ Freire Alvim, numa dÃ©cada que se 
caracterizou pela aproximaÃ§Ã£o entre Estados Unidos e UniÃ£o SoviÃ©tica, 
minimizando as tensÃµes da Guerra Fria e deixando o mundo menos apreensivo.

Foram os anos do surgimento do rock and roll, do jeans, do hamb
rguer e da Coca-Cola, o cinema de Hollywood divulgava o modo de vida americano 
para todo o ocidente. Foi uma dÃ©cada marcada pelo suicÃ-dio de Get
lio Vargas e pelos anos dourados do governo de Juscelino Kubitschek, com seu 
projeto de desenvolvimento nacional, atravÃ©s do plano de metas que pretendia 
fazer o paÃ-s crescer 50 anos em 5 por meio do incentivo Ã  industrializaÃ§Ã£o e
da abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. O Brasil entrava na 
Ã©poca da modernidade e do consumo, o que transformou o cotidiano e os hÃ¡bitos 
dos brasileiros. O ano de 1958 seria aquele que ficaria na memÃ³ria como o 
clÃ-max desta euforia da dÃ©cada, cujo aspecto mais destacado seria a primeira 
vitÃ³ria brasileira da Copa do Mundo, iniciando a saga que, posteriormente, 
transformaria o Brasil no paÃ-s do futebol. TambÃ©m no cenÃ¡rio esportivo, as 
raquetes de Maria Ester Bueno trouxeram para o Brasil a vitÃ³ria nas quadras de 
Wimbledon.

O Rio de Janeiro viveu os seus 
ltimos anos de capital federal, exportando para o mundo as belezas de Copacabana
e o som suave da Bossa Nova. A televisÃ£o comeÃ§ava a seduzir os brasileiros e a
violÃªncia urbana ainda nÃ£o assustava as populaÃ§Ãµes das grandes cidades. 
Durante esse perÃ-odo, a Escola Madrid funcionou em dois turnos como escola de 1
 Ã  4
 sÃ©rie (nomenclatura da Ã©poca). Um grupo seleto de professores, por volta de 
1963, atendia crianÃ§as da Favela do Esqueleto, onde hoje se encontra a UERJ. 
Havia duas turmas que faziam parte de um projeto piloto, subsidiado por 
americanos, inclusive com controle nutricional. Mais tarde, com a remoÃ§Ã£o da 
Favela, a Escola passou a fazer parte da Rede Oficial da Capital. Durante algum 
tempo funcionou Ã  noite, de forma independente, com o curso supletivo. 
Aproximadamente em 1975, a Escola passa por mais uma transformaÃ§Ã£o: as turmas 
de Jardim de Inf
ncia deram lugar a turmas de 5
 Ã  8
 sÃ©rie (nomenclatura da Ã©poca), concomitantemente com as do 1
 segmento (atÃ© a 4
 sÃ©rie). Provavelmente, por volta de 1985, a Madrid passou a receber somente 
alunos que cursassem de 5
 Ã  8
 sÃ©ries, hoje, do 6
 ao 9
 ano.

Quanto ao nome MADRID, ainda nÃ£o temos referÃªncias.
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ParabÃ©ns a Prof Paula Martins pelo texto e estaremos aguardando as novidades da
E.M. Madri. Visitem o blog e conheÃ§am um pouco mais em
http://escolamadrid.blogspot.com

Escolas da 2
 CRE enviem seus 
projetos com texto , imagens ou vÃ-deos para fatimarcosta@rioeduca.net 
,representante da 2
 CRE. Teremos o maior prazer em publicar!

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/09/2011

 <TÃTULO>
HistÃ³ria da E.M Prudente de Moraes - 2ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 

Página 977



RIOEDUCA 1
blogsdeescolas, 2Âªcre.

Caros amigos do Rioeduca, gostaria de apresentar a vocÃªs uma postagem retirada 
do blog da E.M. Prudente de Moraes. Essa postagem trata da histÃ³ria desta 
escola e traz o registro da memÃ³ria na fala de alunos, ex-alunos e familiares.A
organizaÃ§Ã£o do texto Ã© da prof
 Ana Celeste de Moraes. vamos ver como ficou!

HistÃ³ria

     E.M. PRUDENTE DE MORAES (02.08.006)

     Rua Enes de Souza, 36 
 Tijuca

     Decreto de Tombamento 19342 de 27 de 
dezembro de 2000

InauguraÃ§Ã£o: 12/06/1905 Estilo ArquitetÃ´nico: EclÃ©tico

     Prefeito: Francisco Pereira Passos 
SecretÃ¡rio: JosÃ© Medeiros e Albuquerque

[FOTO]

A Escola Municipal Prudente de Moraes foi a primeira escola construÃ-da e 
inaugurada, em 12 de junho de 1905, pelo Prefeito Pereira Passos, na Rua BarÃ£o 
do Pilar, na FÃ¡brica das Chitas. Hoje, a Rua BarÃ£o do Pilar Ã© a Rua Enes de 
Souza, e a FÃ¡brica das Chitas Ã© a regiÃ£o em torno da PraÃ§a SÃ£ens Pena, na 
Tijuca, e lÃ¡ continua aEscola Municipal Prudente de Moraes.

O nome da escola Ã© uma homenagem ao Presidente Prudente de Moraes, Prudente 
JosÃ© de Moraes Barros, que foi o terceiro presidente do Brasil.

VocÃª Sabia?

O Posto MÃ©dico Heitor BeltrÃ£o atualmente, localizado Ã  Rua Desembargador 
Isidro foi construÃ-do onde era a casa do grande mÃ©dico Dr. Heitor BeltrÃ£o.Ele
tinha muitos filhos, entre eles HÃ©lio BeltrÃ£o que estudou na 
Escola Municipal Prudente de Moraes.

     Outras pessoas ilustres tambÃ©m 
estudaram na 
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Escola Prudente de Moraes
como: Moreira da Silva, Nelson Rodrigues, Nelson Piquet, a escritora Maria 
Louzada e outros.

A Muda da Tijuca tem esse nome porque lÃ¡ os bondinhos mudavam os burros para 
viagens.

     No local onde estÃ¡ o Supermercado 
Extra, era a belÃ-ssima casa onde morou o Duque de Caxias, e depois passou a 
funcionar o Instituto Lafayete (feminino).

Na rua Conde de Bonfim na praÃ§a Saens Pena, onde atualmente Ã© a Igreja 
Universal era o famoso cinema Carioca, e do outro lado da rua onde atualmente Ã©
a Drogaria Pacheco, o nÃ£o menos charmoso cinema AmÃ©rica. Onde fica hoje o 
Shopping 45 ficava o cinema Olinda.

A praÃ§a Saens Pe
a era chamada largo da Chita.Em 30 de abril de 1930 o prefeito Bento Ribeiro 
Inaugurou a PraÃ§a Saens Pena, seu nome foi dado para homenagear o entÃ£o 
presidente da Argentina - Presidente Roque SÃ¡enz Pe
a - foi conhecida durante muito tempo com a Cinel
ndia da Tijuca pela grande quantidade de cinema a sua volta.

Na rua Bom Pastor havia uma fÃ¡brica, lÃ¡ Ã© que o cantor Jorge Veiga vendia 
pastÃ©is para os operÃ¡rios da fÃ¡brica.

A RegiÃ£o do Largo da Segunda Feira na confluÃªncia das ruas Conde de Bonfim, 
SÃ£o Francisco Xavier e Haddock Lobo Ã© assim chamada porque toda segunda feira 
os escravos se reuniam para serem distribuÃ-dos para fazenda de cafÃ©.Daquela 
regiÃ£o, atÃ© a Igreja de SÃ£o Francisco Xavier era chamada de Engenho Velho.

O morro do Salgueiro tem esse nome por causa de um portuguÃªs que morava nas 
imediaÃ§Ãµes do Salgueiro.

A escola de samba do Salgueiro nasceu em 5 de marÃ§o de 1953 da reuniÃ£o de duas
escolas de samba do morro do Salgueiro, a Azul e Branco do Salgueiro e a Depois 
eu Digo, as quais, posteriormente se juntou a Unidos do Salgueiro.

Doutor Satamini foi mÃ©dico e morador da Tijuca.Ele morava na Rua Conde de 
Bonfim entre as Ruas Felix da Cunha e Rua Aguiar. Hoje Ã© nome de rua em nosso 
Bairro.

Página 979



RIOEDUCA 1
     A Tijuca era servida por vÃ¡rias linhas 
de bondes elÃ©tricos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A experiÃªncia de vida preservada na memÃ³ria da Escola Prudente de Moraes Ã© 
trazida pelos relatos dos prÃ³prios alunos, de seus familiares, de ex-alunos, 
dos professores e dos moradores do bairro, o que torna possÃ-vel trabalhar na 
sala de aula com elementos que ajudam perceber como a HistÃ³ria Ã© construÃ-da. 
Ela nÃ£o Ã© uma narrativa fria acerca do passado, formada por datas 
comemorativas e herÃ³is importantes, descritos em alguns livros. Ela se alimenta
das memÃ³rias e das experiÃªncias dos diferentes grupos da sociedade que 
interagem, lutam e constroem a HistÃ³ria a partir de suas aÃ§Ãµes, ao longo do 
tempo.
Os alunos foram motivados a descobrir as narrativas que ganham voz na fala das 
pessoas da sua regiÃ£o e de seus familiares, sondando estÃ³rias e lembranÃ§as 
registradas na memÃ³ria que se abrem Ã  escuta e que podem vir a ser eternizadas
pela escrita. Naturalmente fascinantes e cativantes, as histÃ³rias vivas 
constituem um espaÃ§o de encontro intergeracional. As narrativas tingem os 
lugares, as personagens e situaÃ§Ãµes bem prÃ³ximas Ã  comunidade. Se nos narram
uma histÃ³ria sobre uma Ã¡rvore ou uma praÃ§a ou um lugar conhecido, nunca mais 
se voltarÃ¡ a passar por eles com o olhar indiferente, pois adquiriram um 
sentido novo, representante real de uma recordaÃ§Ã£o, de um valor ou mistÃ©rio a
ser revelado.

A escola tem um papel importante na tentativa de conservar e, sobretudo, reviver
quotidianamente a sua memÃ³ria e a do bairro no qual estÃ¡ inserida. Percebemos 
na experiÃªncia de vida preservada na memÃ³ria, o importante papel da escola. Na
tentativa de conservar e, sobretudo, reviver cotidianamente a sua prÃ³pria 
memÃ³ria e a do bairro, buscamos resgatar essa histÃ³ria para que professores, 
alunos e a comunidades escolar tomem para si a missÃ£o de nÃ£o deixarem morrer a
histÃ³ria e a memÃ³ria da Escola Prudente de Moraes.

     MORAES, Ana Celeste de V. Reis. III 
SeminÃ¡rio de EducaÃ§Ã£o Vozes da EducaÃ§Ã£o: MemÃ³rias, HistÃ³rias e FormaÃ§Ã£o
de Professores 
 UERJ 
 Faculdade de FormaÃ§Ã£o de Professhttpores, 2007 SME / RJ 
 Escola Municipal Prudente de Moraes

Vistem o blog da E.M Prudente de Moraes e conheÃ§am um pouco mais desta escola
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http://emprudentedemoraesrj.wordpress.com

Escolas da 2
 CRE enviem seus trabalhos, projetos, vÃ-deos e imagens para sua representante 
Fatima Costa 
 - fatimarcosta@rioeduca.net

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 22/09/2011

 <TÃTULO>
Viajando com as histÃ³rias na EM BrÃ-cio Filho â€“ 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, riodeleitores, 3Âªcre.

Acabamos de ver o maior evento literÃ¡rio do paÃ-s em n
mero de visitantes, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. EntÃ£o, sabemos que o 
livro ainda tem muito a nos oferecer mesmo em mundo cada vez mais informatizado.
Nenhum meio pode substituir a magia de toque, cheiro e formato do objeto livro. 
Outras formas de leitura nos proporcionam outras magias, mas nÃ£o nos privarÃ£o 
das asas de papel dadas pelos livros. A ind
stria de livros, cada vez mais criativa, nos presenteia todos os anos com novos 
formatos: livros com abas, livros em 3D e livros brinquedos. 

Foi com o objetivo de apresentar os livros com formatos diversos aos alunos do 
EI ao 3
 ano que a Sala de Leitura da E.M. BrÃ-cio Filho, a cargo da prof
 MÃ´nica Fonseca, elaborou o projeto Viajando com as HistÃ³rias.

[FOTO]

O livro realmente nos leva a lugares nunca antes visitados e a conhecer 
personagens incrÃ-veis. EntÃ£o, foi criada a figura do viajante com a mala cheia
de histÃ³rias diversas e nos formatos mais inesperados. Este viajante pode vir 
do Norte ou do Sul, mas as malas estÃ£o sempre repletas de livros.

[FOTO]

[FOTO]

EntÃ£o, a mala Ã© aberta e uma das histÃ³rias Ã© contada Ã s crianÃ§as. As 
outras nÃ£o ficam abandonadas na mala. Logo depois da contaÃ§Ã£o do texto 
selecionado os alunos tem oportunidade de manusear os livros presentes na mala. 
Ã‰ sempre um momento mÃ¡gico para eles e a curiosidade pelo prazer da leitura 
jÃ¡ estÃ¡ semeada.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mas, como para todo viajante, chega a hora de partir. NÃ£o Ã© um adeus - Ã© sÃ³ 
um atÃ© breve. Basta esperar a prÃ³xima viagem ou visitar a Sala de Leitura para
viajar nos livros novamente.
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[FOTO]

Deu vontade de viajar tambÃ©m? NÃ£o perca o vÃ-deo. Eles viajaram e conheceram o
Grande Monstro Verde.

 [VÃDEO]

Que tal saber mais sobre o projeto e conhecer o recÃ©m nascido blog da escola? 
Ele estÃ¡ recheado de atividades sobre o Folclore e fotos da homenagem ao Dia 
dos Pais.

[FOTO]

Imagens extraÃ-das do blog da escola

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)
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 <COMENTÃRIOS>

Fiquei muito feliz com esse Projeto, pois pude levar aos alunos o despertar e 
encantamento da histÃ³ria atravÃ©s da leitura.  Obrigada alunos voces me fazem 
cada vez mais procurar meios para o incentivo pela leitura. bjss
Postado por 
monica
 em 22/09/2011 08:40

ParabÃ©ns a profÂª MÃ´nica pelo belÃ-ssimo trabalho...ler Ã© viajar por lugares 
jamais sonhados, e Ã© gratificante quando proporcionamos aos nossos alunos o " 
ticket "para essa viagem...Ã© emocionante quando eles embarcam e com o passar do
tempo comeÃ§am a viajar sozinhos..Felicidades  e sucesso no blog.AbraÃ§os
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 22/09/2011 21:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 20/09/2011

 <TÃTULO>
TV Maluca e os Embaixadores da EducopÃ©dia da 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, educopÃ©dia, 3Âªcre.

 [VÃDEO]

JÃ¡ conhecem os Embaixadores da EducopÃ©dia? NÃ£o sabem o que Ã© EducopÃ©dia? 
NÃ£o?! Como nÃ£o?! EducopÃ©dia Ã© o site de aulas digitais da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro. Os Embaixadores da EducopÃ©dia sÃ£o 
alunos descolados e espertos que jÃ¡ estÃ£o acessando e propagando a EducopÃ©dia
em suas escolas.

Pois bem os Embaixadores da EducopÃ©dia da 3
 CRE se reuniram na sexta-feira, 2 de Setembro, e foram muito criativos. 
Escreveram esquetes, diÃ¡logos, m
sica e rap e deram as asas Ã  imaginaÃ§Ã£o. Trabalharam duro como gente grande 
para tornar bem divertida a tarefa de atrair novos usuÃ¡rios para essa 
iniciativa inovadora. O resultado Ã© coisa de profissional, mas com um toque de 
alegria: a TV Maluca.

[FOTO]
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A programaÃ§Ã£o conta com jornal e tudo mais. LÃ¡ vocÃª encontrar de tudo. Tudo 
mesmo! Penetra na entrevista de outros, previsÃ£o do tempo e papo sÃ©rio. A 
galerinha Ã© criativa e se divertiu bastante durante as atividades. Bem do jeito
que funciona a EducopÃ©dia: conhecimento e entretenimento de mÃ£os dadas. E aÃ-,
serÃ¡ que vai chover? Se chover, nÃ£o Ã© problema para que acessa a EducopÃ©dia.

[FOTO]

Para a turminha dos Embaixadores da 3
 CRE, bastou um pouco de fantasia, idÃ©ias na cabeÃ§a e a c
mera na mÃ£o. IdÃ©ias nÃ£o faltam na EducopÃ©dia. A Prof
 Luciene Vales providenciou 
a fantasia
 e a c
mera, professores e coordenadores pedagÃ³gicos que acompanhavam os alunos foram 
os produtores. Tenho certeza que vocÃª vai adorar a TV Maluca, Embaixadora da 
EducopÃ©dia na 3
 CRE. Que tal conferir os dois vÃ-deos da programaÃ§Ã£o educopÃ©dica da TV 
Maluca?

 <TÃTULO>

     EducopÃ©dia TV Maluca - Parte 2
 [VÃDEO]

Imagens extraÃ-das dos vÃ-deos enviados pela Prof
 Luciene Vales
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3Âªcre
(223)

educopÃ©dia
(86)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

Super legal! O trabalho da produÃ§Ã£o do vÃ-deo e o  de entrevista por parte dos
alunos, ficaram muito legais! ParabÃ©ns a querida amiga Luciene Vales, como 
sempre dez!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 21/09/2011 22:39

Muito bom!!!! ParabÃ©ns Luciene pelo trabalho criativo, divertido, funcional e 
super competente!!!
Ã‰ muito bom termos profissionais como vocÃª em nossa Rede.
Postado por 
Teresa Martins
 em 06/01/2012 11:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 13/09/2011

 <TÃTULO>
Nascimentos e renascimentos: novos  blogs da 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, 3Âªcre.

Ã‰ uma metÃ¡fora que tem ouvido bastante ultimamente. Nascimentos de blogs e 
perfis do twitter fazem parte da RevoluÃ§Ã£o que Acontece na educaÃ§Ã£o carioca.
Os renascimentos tambÃ©m. Renascimentos de blogs abandonados, de ideias 
adormecidas e de professores. A RevoluÃ§Ã£o Acontece e estÃ¡ cada vez mais 
difÃ-cil ficar Ã  margem dela.

Hoje apresento trÃªs blogs recÃ©m-criados e recheados da vontade de mostrar o 
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que Acontece em cada escola. As escolas Rubens Berardo, Jean Mermoz e JosÃ© Lins
do Rego resolveram abrir as portas de suas salas e divulgar as pequenas 
revoluÃ§Ãµes na vida de cada aluno matriculado nelas.

Vamos comeÃ§ar com o blog 
E.M.RUBENS BERARDO
, reavivado, segundo as palavras da coordenadora pedagÃ³gica T
nia Maria Barbosa, e em fase de construÃ§Ã£o, mas pronto para ser seguido e 
incentivado.

[FOTO]

Eles estÃ£o envolvidos com os projetos do Bairro Educador do Complexo do 
AlemÃ£o, como o trabalho com o livro Cartas entre Marias e estÃ£o entre as 
Escolas do AmanhÃ£. LÃ¡ podemos conhecer um pouco do patrono da escola que 
 foi o criador e responsÃ¡vel pela entÃ£o chamada 
Universidade sem paredes
, segundo depoimento de Gilson Amado
 onde 
Brotou ali, acredito que posso afirmar sem receio de contestaÃ§Ã£o, a primeira 
semente da televisÃ£o Cultural e Educativa em nosso paÃ-s (...)

[FOTO]

[FOTO]

O post mais recente dÃ¡ conta do projeto Construindo um Sonho em parceria com o 
ExÃ©rcito. A escola tambÃ©m deixa claro seu lema: 

Temos mais que um objetivo... temos um ideal de vida!

NÃ£o hÃ¡ EducaÃ§Ã£o sem amor!

     Paulo Freire

A E.M. Jean Mermoz tambÃ©m passou para sua pÃ¡gina virtual um pouco do que 
acontece na escola. AlÃ©m da vida aventurosa de seu patrono, aviador pioneiro na
travessia do Atl
ntico Sul, podemos ver a agitada rotina da escola.

[FOTO]

[FOTO]

LÃ¡ tem 
Alunos Brilhantes
 e gente criativa que faz atÃ© cordel para homenagear a escola. Confira aqui a 
criatividade da turma 1401.
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[FOTO]

[FOTO]

O outro recÃ©m nascido Ã© o blog 
ESCOLA MUNICIPAL JOSÃ‰ LINS DO REGO
. E jÃ¡ nasceu robusto. Cheio de atividades valorizando o papel da famÃ-lia na 
educaÃ§Ã£o dos filhos. Inclusive a continuidade do CORED, projeto jÃ¡ postado 
aqui.

[FOTO]

Eles contam a histÃ³ria da escola e de seu patrono, mas demonstram uma 
intimidade a mais com o escritor, sua obra e preferÃªncias pessoais.

[FOTO]

EntÃ£o, vale a pena incentivar estes nascimentos?

     DÃª uma olhada com carinho em cada um 
dos deles. Afinal, toda nova vida precisa ser cuidada para crescer forte. 
ParabÃ©ns Ã s escolas pela iniciativa! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

 <COMENTÃRIOS>

Linda postagem!
Postado por 
Neilda Silva
 em 13/09/2011 12:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/09/2011

 <TÃTULO>
A 4ÂªCRE na XV BIENAL do Livro

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£o, visitas, riodeleitores.

 [VÃDEO]

Juntas 
em prol do Projeto 
Rio, Uma Cidade de Leitores
, as UE
s da 4
CRE estiveram presentes no grande espaÃ§o cultural da XV BIENAL do LIVRO. A 
aÃ§Ã£o teve como principal objetivo ampliar e fortalecer o prazer pela leitura 
entre alunos de escolas e creches.

No estande da SME estavam expostos vÃ¡rios trabalhos realizados por 
alunos da Rede, isso atraiu in
meros visitantes, que passavam para procurar as produÃ§Ãµes de suas Escolas. Em 
geral as famÃ-lias curtiam bastante, nÃ£o sÃ³ olhavam a exposiÃ§Ã£o, como 
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tambÃ©m paravam e liam com seus filhos. Esses foram, de fato, momentos de 
estÃ-mulo e integraÃ§Ã£o.

[FOTO]

No 
ltimo sÃ¡bado da feira, passaram por lÃ¡ a Professora MÃ-rian (Gestora da E.M. 
Miguel Gustavo), a Professora ValÃ©ria Oliveira da CIEP Maestro Francisco 
Mignone e a Professora HeloÃ-sa da E.M. Alberto de Oliveira.

[FOTO]

Um espetÃ¡culo literÃ¡rio em uma convidativa comunhÃ£o social, essa foi a marca 
desse grandioso evento.

Esperamos vocÃª em nossa prÃ³xima postagem!!

riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)
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 <COMENTÃRIOS>

A presenÃ§a de nossas Escolas na XV Bienal do Livro Rio 2011 Ã© garantia e 
certeza de sucesso. Fiquei impressionado com a quantidade de alunos adquirindo 
de forma qualitativo seus tÃ-tulos. Percebemos, gradativamente, uma mudanÃ§a no 
comportamento sÃ³cio-cultural de nossa rede e a integraÃ§Ã£o multicultural no 
evento, assim como no SalÃ£o do Livro. Toda a revoluÃ§Ã£o e mudanÃ§a social 
comeÃ§a na e pela EducaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns Ã  E/SUBE/4Âª CRE, Ã s Escolas da Rede e
Ã  PCRJ/SME bem como um abraÃ§o especial Ã  ProfÂª MÃ-rian, amiga de longa data,
da E.M. Miguel Gustavo, pela garra, perseveranÃ§a e espÃ-rito altruÃ-sta que 
sabe como ninguÃ©m transformar a adversidade em oportunidade.
Postado por 
Prof. Agliberto
 em 19/09/2011 08:27

Ana  Paula, parabÃ©ns pela iniciativa.
Muito legal! VocÃª estÃ¡ cada vez melhor.
Jurema
Postado por 
Jurema Lopes de Almeida Oliveira
 em 19/09/2011 10:45

Muito importante para nossos alunos essa visita. Meus alunos tb adoraram esse 
passeio cultural. bjsss
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 19/09/2011 11:05

ParabÃ©ns aos professores e alunos da 4Âª.
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 19/09/2011 11:06

A participaÃ§Ã£o dos alunos  da PCRJ na Bienal foi um sucesso.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/09/2011 16:43

A oportunidade de estar com alunos na Bienal Ã© extremamente gratificante!
O clima de lÃ¡ Ã© contagiante...
Postado por 
Neilda
 em 19/09/2011 18:30

ParabÃ©ns Anna, pela postagem...Muito boa! A Bienal do Livro Ã© um evento muito 
importante. E o acesso de nossos alunos a esse evento Ã© um grande incentivo ao 
ato de ler.Nossos alunos adoraram. Mil beijocas ! Paz e Luz!
Postado por 
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Maria Delfina Rodrigues
 em 20/09/2011 18:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 20/09/2011

 <TÃTULO>
A E.I. e o  1Âºano na Escola Municipal Holanda

<TAGS>
Tags: 
meioambiente, educaÃ§Ã£o, ciÃªncias, artes.

[FOTO]

Nossa U.E. fica na Ilha do Governador,na rua InhoverÃ¡ s/n
,no Guarabu ,atende da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 5
 ano e uma turma do Projeto Autonomia Carioca(AceleraÃ§Ã£o 1B). A Escola, por 
estar situada numa Ã¡rea de risco e para atender as necessidades da Comunidade, 
funciona da Ed.Infantil ao 3
 ano em horÃ¡rio integral.

 VÃDEO:
 [VÃDEO]

Trabalhamos em parceria com a ONG VIVA RIO, em prol da observaÃ§Ã£o e 
preservaÃ§Ã£o do meio ambiente, fez-se necessÃ¡rio ciar uma ponte entre o Homem 
e a Natureza, assim, deu-se inÃ-cio Ã  construÃ§Ã£o do conceito de planta como 
ser vivo e tudo isso, aconteceu por meio da prÃ¡tica. Ao longo das aulas os 
alunos observavam o crescimento e desenvolvimento de suas 
mudinhas
, o cuidar e a espectativa de sucesso trouxeram uma valiosa experiÃªncia para 
essa turma de 1
 ano.

 VÃDEO:
 [VÃDEO]

 Em 2011, toda a Escola estÃ¡ trabalhando a questÃ£o da import
ncia e os meios para uma efetiva preservaÃ§Ã£o ambiental. Desse modo, a 
EducaÃ§Ã£o Infantil mantve o foco para o Planeta Animal. Depois de uma visita ao
Jardim ZoolÃ³gico, eles organizaram-se e desenvolveram junto com as Professoras 
(
Danielle, Juliana, MÃ¡rcia, Sheyla e Marli
) um n
mero de danÃ§a.

Nossa Unidade reune profissionais que tem muito amor pelo que fazem, como Ã© o 
caso da Diretora Adjunta. A Professora 
Helena SalomÃ£o GuimarÃ£es
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 Ã© ex-aluna e nutre grande valoraÃ§Ã£o por esse espaÃ§o, em parte, esse 
respeito Ã© o segredo de nossas conquistas.
Texto: Professora 
Regina Helena G. Amarante - Gestora da Unidade

meioambiente
(95)

educaÃ§Ã£o
(73)

artes
(14)

ciÃªncias
(5)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ã  equipe da E.M. Holanda pelo trabalho inspirador. AtÃ© adversidade 
podemos fazer um bom trabalho, e a perseveranÃ§a na educaÃ§Ã£o Ã© a prova 
contundente desse fato.
Postado por 
Anamaria Spinelli
 em 20/09/2011 20:55
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 17/09/2011

 <TÃTULO>
ComemoraÃ§Ãµes CÃ-vicas na 4ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, 4Âªcre, eventos.

 [VÃDEO]

[FOTO]

A IndependÃªncia do Brasil Ã© um dos fatos histÃ³ricos mais importantes de nosso
paÃ-s, pois marca o fim do domÃ-nio portuguÃªs e a conquista da autonomia 
polÃ-tica.

     Muitas tentativas anteriores ocorreram e
muitas pessoas morreram na luta por este ideal.

[FOTO]

Para resgatar os conceitos de cidadania e amor Ã  PÃ¡tria, vÃ¡rias Unidades 
participam dos Desfiles CÃ-vicos.
Dentre os participantes marcaram presenÃ§a alunos, professores, gestores e 
membros da equipe da 4
CRE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Semana da PÃ¡tria representa para os alunos o dever cÃ-vico e de cidadania, 
alÃ©m de conhecer a histÃ³ria do Brasil, dos sÃ-mbolos nacionais, das cores e do
hino nacional que representam a estrutura da nossa PÃ¡tria.

A 
EM GrÃ©cia
 apresentou o tema 
Sustentabilidade
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.Como surgiu essa ideia.

Nossa 
Coordenadora Maria da Gloria
 sugeriu o tema, tendo em vista que o 
PPP
 da escola tem como tÃ-tulo 
Qualidade de Vida
. Como a escola jÃ¡ desenvolve ao longo do ano diversas atividades que prezam 
pelo bem estar de todos e do Meio Ambiente, nÃ£o houveram dificuldades.Os 
professores sentiram-se bem Ã  vontade para trabalhar em suas salas de aula e 
envolver todos os alunos nas tarefas.

Nosso pensamento jÃ¡ estÃ¡ focado no ano de 2012 quando terÃ¡ a 
Rio +20
.
QuestÃµes como preservaÃ§Ã£o dos animais em extinÃ§Ã£o, Biodiversidade e 
preservaÃ§Ã£o das florestas foram a tÃ´nica. Esse ano de 2011 Ã© o Ano 
Internacional das Florestas! Nossa escola nÃ£o iria ficar de fora dessa 
campanha.
 Texto: 
Professora Gabriela Silva

[FOTO]

As fotos abaixo retratam o momento especial vivido pela 
Escola Municipal Abeilard FeijÃ³
 no Desfile CÃ-vico da XX AR, no dia 05/09, no Aterro do CocotÃ¡, Ilha do 
Governador. Aproveitamos a oportunidade para destacar as aÃ§Ãµes do Projeto 
Fazer o bem Ã© bom e quem ama cuida...
 Professores, alunos, responsÃ¡veis e estÃ¡giarias se envolveram com empenho e 
entusisamo e assim, a escola realizou um belo desfile.
 Texto: Professora 
Mirian CalaÃ§a
 -
Diretora Adjunta

[FOTO]

ParabÃ©ns a todas as Unidades Escolares pelo compromisso com a qualidade das 
atividades desenvolvidas pelos nossos alunos .
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(210)

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/09/2011

 <TÃTULO>
A caixa que vira histÃ³ria - Incentivo Ã  Leitura na EM Rocha Pombo

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

A histÃ³ria acaba quando a caixa para no 
ltimo aluno da roda.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

blogsderioeducadores
(64)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 13/09/2011

 <TÃTULO>
Alunos produzindo OAs a partir de aulas da EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educopÃ©dia.

[FOTO]

O 
Projeto Experimental: EducopÃ©dia no PET
, surge atravÃ©s de uma parceria
entre a Subsecretaria de Ensino (Extensividade) e a Subsecretaria de Novas 
Tecnologias Educacionais da SME da PCRJ, com o intuito de oportunizar a 
criaÃ§Ã£o de um espaÃ§o diferenciado nas seguintes Unidades de ExtensÃ£o:

Polo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho 05.15.022.1 JosÃ© Emygdio de Oliveira

Polo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho 06.22.006.1 Antenor Nascentes

Polo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho 10.19.019.1 Fernando de Azevedo

Esta iniciativa teve como objetivo oferecer atividades que possam apoiar as 
aprendizagens dos alunos participantes, na perspectiva de minimizar as 
dificuldades que estes estudantes tenham, assim como oferecer meios para que 
eles aprimorem conhecimentos e desenvolvam habilidades e competÃªncias ligadas 
Ã  interpretaÃ§Ã£o, escrita, leitura, raciocÃ-nio lÃ³gico, resoluÃ§Ã£o de 
problemas, compreensÃ£o de fatos e fenÃ´menos, estimulando atitudes autÃ´nomas, 
solidÃ¡rias, empreendedoras, fomento ao trabalho em equipe, tendo como suporte, 
a EducopÃ©dia como principal instrumento de integraÃ§Ã£o de aprendizagens. E 
ainda, fazendo uso das diferentes tecnologias disponÃ-veis. 

Ao final do primeiro semestre, temos como 
produto destas oficinas
, 
conte
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do digital para serem incorporados Ã s aulas da EducopÃ©dia,
criados a partir de atividades que desencadearam situaÃ§Ãµes que viabilizaram a 
compreensÃ£o de temas ligados Ã s diferentes Ã¡reas de conhecimento,
assim como a integraÃ§Ã£o de vÃ¡rias mÃ-dias e recursos
, os quais permitem ao aluno expressar seu pensamento por meio de diferentes 
linguagens e formas de representaÃ§Ã£o, estabelecendo novas compreensÃµes e 
reflexÃµes.

As oficinas

tÃªm duraÃ§Ã£o de 1h 20min e ocorrem no horÃ¡rio oposto Ã s aulas do aluno na 
escola, duas vezes por semana.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A oficina de apoio pedagÃ³gico, criada para apoiar a aprendizagem dos alunos 
participantes, serve para que eles
possam vencer dificuldades, quanto para aprimorar conhecimentos.
SÃ£o
alunos do 3
 ao 9
 ano.

[FOTO]

[FOTO]

ESPAÃ‡O JOVEM

Ã‰ um espaÃ§o onde os alunos criam textos e figuras relacionadas ao jornalismo. 

[FOTO]

EDUCOPÃ‰DIA

Nesta oficina a EducopÃ©dia entra como um importante suporte para novas 
aprendizagens, pois os alunos podem ter acesso aos assuntos abordados pelos seus
professores e revÃª-los de uma forma bem diferente, seja por meio de vÃ-deos, de
m
sicas, jogos, etc.

Ao acessar as aulas os alunos fazem anotaÃ§Ãµes quanto aos conceitos chaves, 
para que depois possam construir objetos de aprendizagem, que servirÃ£o para 
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fortalecer aquilo que foi aprendido, investindo na construÃ§Ã£o de caÃ§a 
palavras e quizes.

[FOTO]

INFOMIDIAPETJE

Nesta oficina os alunos aprendem a perceber o espaÃ§o escolar como lugar de 
desenvolvimento de suas potencialidades, o
exercÃ-cio de ser
cidadÃ£o e elaboraÃ§Ã£o de projetos de vida que permitam a realizaÃ§Ã£o de 
sonhos e desejos.

[FOTO]

AgradeÃ§o a professora Naira Lemos, responsÃ¡vel por coordenar o Projeto 
Experimental da EducopÃ©dia nos PETs,
a colaboraÃ§Ã£o do envio deste
projeto por e-mail.

AgradeÃ§o, tambÃ©m, a professora
Maria Beatriz Loureiro do PET
F. de Azevedo_10
 CRE, por ceder as fotos do trabalho com seus alunos.

ConheÃ§a o blog do
PET da EM JOSÃ‰ EMIIDGIO DE OLIVEIRA

http://educopedianopet.blogspot.com/

Escreva para nÃ³s se vocÃª professor, ou sua escola, desenvolve ou desenvolveu 
algum projeto que impactou a aprendizagem dos seus alunos.

Clique na foto da equipe do Rioeduca e veja o e-mail do representante da sua 
CRE.

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/09/2011

 <TÃTULO>
Bairro de Rocha Miranda abre os desfiles cÃ-vicos da 5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, eventos.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1001



RIOEDUCA 1

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A 
Escola Municipal 05.15.009 Velinda MaurÃ-cio da Fonseca
, segunda escola a desfilar, estÃ¡ localizada em Rocha Miranda, a Rua Marupiara 
(ao lado da 5
 CRE), e desfilou com o tema 
DIREITOS EU TENHO, DEVERES TODOS NÃ“S!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 17/09/2011

 <TÃTULO>
ReflexÃµes e PrÃ¡ticas do Ensino da Arte - Cursos para Professores de Artes da 
Rede

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, artescÃªnicas, artesmusicais, capacitaÃ§Ã£o.

[FOTO]

artista da Pop-art americana: Roy Lichtenstein

Os 
Cursos de FormaÃ§Ã£o Continuada
 oferecidos pela
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio
(SME-RJ), atravÃ©s da Coordenadoria TÃ©cnica de EducaÃ§Ã£o, para os professores 
I de Artes continuam... Quem ainda nÃ£o teve a oportunidade de se inscrever em 
um deles para ampliar os conhecimentos e prÃ¡ticas pedagÃ³gicas em sua Ã¡rea 
(linguagem artÃ-stica) Ã© sÃ³ ligar e se informar quais os que ainda possuem 
vagas (ver informaÃ§Ãµes no 
TÃ³pico II
 e telefones nas
Notas
)!

[FOTO]

Artista contempor
neo brasileiro: Cildo Meireles
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TÃ“PICO I

Eu participei, neste segundo semestre de 2011, de um dos cursos: 
O Ensino da Arte em DiÃ¡logo com QuestÃµes Trazidas pela Arte na Modernidade e 
na Contemporaneidade
, ministrado por Greice Cohn, no Calouste Gulbenkian, que terminou dia 10 de 
setembro e teve duraÃ§Ã£o de quatro sÃ¡bados (20 horas).

Quando surgir outra oportunidade, caros colegas professores de Artes da rede, 
nÃ£o deixem de participar (recomendo!): Ã© 
um curso que trabalha reflexÃµes teÃ³ricas sobre arte e sobre arte-educaÃ§Ã£o em
conexÃ£o com a prÃ¡tica das artes visuais na sala de aula. 

Recebemos material para reflexÃ£o (textos, como: 
Arte Contempor
nea, uma pedagogia possÃ-vel
, entre outros -, analisamos nossas posturas diante de questÃµes relacionadas 
Ã s 
obras de artes
, assistimos a fragmentos do filme - boa sugestÃ£o de recurso pedagÃ³gico! - 
O MistÃ©rio de Picasso
, Clouzot - ver 
sinopse
abaixo - etc
.
) e participamos de atividades prÃ¡ticas possÃ-veis de realizaÃ§Ã£o com os 
nossos alunos dentro do espaÃ§o das escolas de ensino regular (
regular
, aqui, em contraposiÃ§Ã£o ao ensino da arte em espaÃ§os nÃ£o formais, como 
escolas de artes, centros culturais, museus, galerias, ONGs etc.). 

Greice Cohn apresentou vÃ¡rios exemplos de experiÃªncias pedagÃ³gicas em 
arte-educaÃ§Ã£o que ela mesma realizou com suas turmas (dos anos finais do 
Fundamental II e Ensino MÃ©dio, no ColÃ©gio Pedro II, no Centro do Rio). Todas 
as propostas sÃ£o passÃ-veis de serem 
adaptadas
 Ã  cada realidade escolar. Ã‰ claro que nÃ£o se tratam de 
atividades-receitas
, mas elas nos proporcionam um clima de inspiraÃ§Ã£o para elaborarmos nossos 
prÃ³prios 
Planos de Aula
.

[FOTO]

Bernardo Ramalho
, um dos artistas contempor
neos da nova geraÃ§Ã£o que inspiraram o trabalho dos alunos da profa. Greice 
Cohn

[FOTO]
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Fime: 
O MistÃ©rio de Picasso
 (TÃ-tulo Original: 
Le Myst
re Picasso
, de 1956, 
Henri-Georges Clouzot
):
*Sinopse:
Em 1955, Clouzot conseguiu convencer seu amigo Picasso a fazer um documentÃ¡rio 
de arte, onde ele registraria o momento da sua misteriosa criatividade. Para o 
filme, o mestre criou 20 telas. Usando tinta e papel especial, Picasso cria 
fantÃ¡sticos desenhos, e Clouzot filma o lado oposto da tela, capturando sua 
criaÃ§Ã£o em tempo real
 (
referÃªncia:
 cliquem na imagem acima).

Um ponto tambÃ©m alto do curso foi a oportunidade de trocarmos ideias e 
compartilharmos nossas experiÃªncias como artes-educadores no nosso dia a dia 
dentro da escola.

A seguir, alguns de meus registros...

[FOTO]

Um (re)olhar sobre a HistÃ³ria da Arte (Arte Moderna - Arte Contempor
nea)

[FOTO]

Greice Cohn comentando 
os trabalhos realizados pelos professores em uma das aulas do curso

[FOTO]

Fragmentos de um cenÃ¡rio... Proposta com lÃ¡pis de cor e/ou hidrocor, giz de 
cera...

[FOTO]

A gostosa hora do lanche...

[FOTO]

[FOTO]

Outros olhares (Bete, de Artes CÃªnicas) registrando...

[FOTO]
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...geraÃ§Ãµes de arte-educadores...

[FOTO]

A hora do lanche, momento de confraternizaÃ§Ã£o com os colegas das diversas 
linguagens artÃ-sticas (professores de Artes CÃªnicas, M
sica e Artes Visuais)

[FOTO]

Bernardo Ramalho

TÃ“PICO II

Confiram os cursos que ainda estÃ£o sendo oferecidos (nas linguagens artÃ-sticas
de Artes Visuais e Artes CÃªnicas) e nÃ£o deixem de se inscrever!

 23 de setembro: Oficina de Alayde Mariani 
 PaÃ§o Imperial

     Sobre 
Arte Contempor
nea
, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, das 13h Ã s 17h. 30 vagas.

[FOTO]

Andy Warhol

 17 e 24 de setembro: Juliana Prado

17 de setembro 
Arte Popular
 no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, das 9h Ã s 13h;

     24 de setembro (adidado: ver 
observaÃ§Ã£o abaixo) 
Acervo do Museu do Pontal
 no Museu do Pontal, das 9h Ã s 17h. 30 vagas FOI ADIADO PARA O DIA 08 DE 
OUTUBRO (por causa do Rock in Rio)!

Obs.: 
O curso do dia 17 jÃ¡ aconteceu, mas confiram se Ã© possÃ-vel ainda se inscrever
para o prÃ³ximo, no 
Museu do Pontal:
liguem 
(ver 
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Notas
)!

IMPORTANTE: o CURSO DO DIA 24/09 FOI ADIADO PARA O DIA 08 DE OUTUBRO (por causa 
do Rock in Rio)!

 23, 24, 30 de setembro e 1 de outubro: Carlos Alberto Nunes

Cenografia
. CriaÃ§Ã£o de objetos cÃªnicos para peÃ§a teatral de professores de Artes.no 
Centro de Arte Calouste Gulbenkian, das 13h Ã s 18h, Ã s sextas, de 9h Ã s 13h, 
aos sÃ¡bados. 30 vagas.

[FOTO]

Marcel Duchamp

ObservaÃ§Ã£o:

Os professores que participarem da FormaÃ§Ã£o Continuada receberÃ£o o livro:
Arquivo Contempor
neo
 que apresenta textos atuais de artistas renomados brasileiros que se encontram 
no circuito de arte internacional. O organizador, pesquisador e critico de arte 
Felipe Scovino, apresenta uma serie de entrevistas com esses artistas sobre 
idÃ©ias e conceitos que regem a criaÃ§Ã£o artÃ-stica, ao mesmo tempo em que 
mapeia a histÃ³ria recente da arte brasileira e seus diÃ¡logos com o mundo 
contempor
neo, na voz dos prÃ³prios criadores.
Trata-se de um livro indispensÃ¡vel para professores antenados, que desejam 
acompanhar mais de perto esse painel amplo e variado de obras e experiÃªncias 
relevantes do contexto brasileiro.

[FOTO]

Artista contempor
neo brasileiro: 
Nelson Leirner

NOTAS:

1 - InscriÃ§Ãµes: ligar para 2976 2328 e 2976 2335, Coordenadoria TÃ©cnica, 
falar com Heloisa ou AngÃ©lica. Ã‰ necessÃ¡rio ter em mÃ£os o n
mero da matrÃ-cula, lotaÃ§Ã£o e a designaÃ§Ã£o da Escola.

2 - As informaÃ§Ãµes sobre Os Cursos de FormaÃ§Ã£o Continuada foram enviadas por
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Jacqueline Mac-Dowell, da Coordenadoria TÃ©cnica PedagÃ³gica da SME-RJ, 
Linguagem: Artes Visuais.

3 
- ConheÃ§am o blog dos professores de Artes da rede:
ConexÃ£o das Artes SME-RJ
:
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/

4 - Imagens das obras de artes: pesquisa 
Google

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)
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 <COMENTÃRIOS>

arte Ã© bom para os alunos expressarem os seus dons artistico, por isso eu acho 
que todas as escolas devem ter aula de arte
Postado por 
rodrigo
 em 20/09/2011 20:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/09/2011

 <TÃTULO>
SoluÃ§Ã£o de Problemas da sua conta de email Rioeduca.net

<TAGS>
Tags: 
emailrioeduca.
Carregando...

emailrioeduca
(2)
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 <COMENTÃRIOS>

Excelente postagem. IrÃ¡ elucidar as duvidas que todos tiverem.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 23/09/2011 21:38

Ã“tima iniciativa, precisamos retomar esse assunto de tempos em tempos atÃ© que 
todos dominem esse novo recurso.
Postado por 
Ana Accioly
 em 26/09/2011 01:15

Muito bom !! Vou divulgar agorinha pras minhas escolas! Facilitando a vida...que
bom!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 04/10/2011 21:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 17/09/2011

 <TÃTULO>
xxx
Os professores da EducaÃ§Ã£o Infantil e a coordenaÃ§Ã£o pedagÃ³gica da Escola 
Municipal Professora Helena Lopes Abranches, em parceria com a profissional de 
sa
de Zelandivalda Silva, organizaram uma palestra para os alunos sobre os cuidados
com os dentes. O evento foi pensado a partir da preocupaÃ§Ã£o de alguns alunos 
com a troca de dentes de leite pelos permanentes. A partir de imagens e 
histÃ³rias, os alunos foram estimulados a trocar ideias e experiÃªncias sobre a 
troca de dentes e a import
ncia da higiene e da alimentaÃ§Ã£o equilibrada na sa
de bucal das crianÃ§as. Utilizando material concreto, os alunos demonstraram 
como deve ser a escovaÃ§Ã£o dos dentes. A turma 1305, da professora Daniela, 
tambÃ©m participou do evento, contribuindo com materiais diversos e com troca de
informaÃ§Ãµes e experiÃªncias com os alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil.

Página 1010



RIOEDUCA 1

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/09/2011

 <TÃTULO>
MatÃ©rias do Jornal Informativo da 7Âª CRE - EdiÃ§Ã£o de Agosto

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.

     A 
ltima ediÃ§Ã£o do Jornal da 7
 CRE traz diversos eventos importantes que ocorreram atÃ© o mÃªs de agosto em 
nossas escolas. Entre os destaques abaixo podemos observar um importante 
trabalho conjunto entre a equipe da E.M. Pedro AmÃ©rico e a PolÃ-cia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, o qual esclarece nossos alunos sobre a seduÃ§Ã£o e os 
perigos das drogas e como evitÃ¡-las. Ainda no campo da prevenÃ§Ã£o, um projeto 
na E.M. Eunice Weaver levou os alunos a uma reflexÃ£o crÃ-tica sobre os tipos e 
consequÃªncias do bullying. No campo da criaÃ§Ã£o, a E. M. Morvan de Figueiredo 
apresenta um projeto que revela aos alunos o seu prÃ³prio potencial criativo e 
os aproxima do ato de compor e contar histÃ³rias. TambÃ©m na esfera das artes, o
CIEP JoÃ£o Batista dos Santos apresenta um projeto que desperta a sensibilidade 
artÃ-stica dos alunos e lhes revela os diversos aspectos que permeam uma obra de
arte. Confiram a seguir as matÃ©rias na Ã-ntegra.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

7Âªcre
(192)
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 <COMENTÃRIOS>

ACHEI O PROJETO MUITO LEGAL E EXATAMENTE 
UMA SOLUÃ‡ÃƒO PARA QUE A EDUCAÃ‡ÃƒO E CULTURA CRESÃ‡AM E QUE POSSAM  ATRAVÃ‰S 

 DISSO MELHORAR O POSSÃVEL A EDUCAÃ‡ÃƒO DO ESTADO!
Postado por 
LIVIA
 em 16/09/2011 12:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 20/09/2011

 <TÃTULO>
Educar para o TrÃ¢nsito Ã© Valorizar a Vida! Creche Municipal CÃ©lia Alencar

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, creche, trÃ¢nsito.

Educar para o tr
nsito Ã© desenvolver aÃ§Ãµes geradoras de mais seguanÃ§a e melhor qualidade de 
vida!

     A 

escola pode desempenhar uma tarefa muito importante no alcance do objetivo de

Formar o cidadÃ£o capaz de atuar segundo as regras de tr
nsito vigentes em nosso paÃ-s.

A Creche Municipal CÃ©lia Alencar faz a brincadeira de tr
nsito virar coisa sÃ©ria!

As crianÃ§as aprenderam as noÃ§Ãµes bÃ¡sicas e fundamentais para melhorar o tr
nsito e diminuir os Ã-ndices de acidentes.

Primeiro aprenderam sobre a documentaÃ§Ã£o exigida aos motoristas.

[FOTO]

Cada aluno recebeu sua primeira Carteira de HabilitaÃ§Ã£o

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Depois de habilitados, receberam orientaÃ§Ãµes sobre a import
ncia do semÃ¡foro e outras sinalizaÃ§Ãµes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Educar para o tr
nsito nÃ£o Ã© sÃ³ transmitir regras para os motoristas.Os pedestres tambÃ©m 
fazem parte deste processo e por isso devem tambÃ©m conhecer as maneiras 
corretas de se comportarem nas vias p
blicas.

Pedestres devem atravessar sempre na faixa.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A educaÃ§Ã£o para o tr
nsito Ã© direito de todos e constitui dever prioritÃ¡rio para os componentes do

Sistema Nacional de Tr
nsito.
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8Âªcre
(193)

creche
(13)

trÃ¢nsito
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!!!
Sementes plantadas e cultivadas sempre produzem bons frutos. EducaÃ§Ã£o no 
trÃ¢nsito Ã© tudo.
Postado por 
Eliane Dia
 em 20/09/2011 10:49

Amei!!! Essa equipe tem feito a diferenÃ§a!
Postado por 
nomeComentario
 em 23/09/2011 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/09/2011

 <TÃTULO>
 J.I. RepÃºblica Ãrabe Unida - Projeto: Sala de Leitura em AÃ§Ã£o!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

 O projeto Sala de Leitura em AÃ§Ã£o tem despertado nos alunos do J.I. Ãrabe 
Unida, nÃ£o sÃ³ o prazer da leitura, mas tambÃ©m o gosto por estar neste espaÃ§o
tÃ£o especial da escola!

Os alunos chegam Ã  Sala de Leitura curiosos e animados com tantos livrinhos que
poderÃ£o ver.
ApÃ³s manusearem os livros, eles escolhem a histÃ³ria que mais gostaram e entÃ£o
a professora inicia a leitura.
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Todos ficam atentos. Ã‰ visÃ-vel o brilho nos olhinhos de cada um!

Terminada a histÃ³ria, os alunos se preparam para a dramatizaÃ§Ã£o.

SÃ£o usados chapÃ©us, mÃ¡scaras, fantasias e tudo o que Ã© possÃ-vel para 
levÃ¡-los ao mundo da imaginaÃ§Ã£o e do faz de conta!

A professora Ana Maria percebeu que com o projeto as crianÃ§as chegam Ã  Sala de
Leitura muito mais animadas e que desenvolvem a linguagem oral, a expressÃ£o e a
criatividade.

Vejam o que a galerinha aprontou depois da leitura do livro:

O AniversÃ¡rio do Elefante Fante

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A histÃ³ria dos TrÃªs Porquinhos:

[FOTO]

[FOTO]

Incentivar o hÃ¡bito da leitura foi o caminho que esta escola escolheu para 
inserir seus alunos em um mundo de descobertas, aprendizagens e prazer!

Rio, uma cidade de leitores!
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns professora!!!! DÃ¡ para perceber, pelo rosto alegre das crianÃ§as, o 
prazer em experimentar essa sensaÃ§Ã£o!
Postado por 
JosÃ© Luiz - AAI/1ÂªCRE
 em 23/09/2011 07:32

Maravilha! Nossos pequenos merecem! E Ã© da nossa 8Âª!!!!!
Postado por 
JÃ´ Cruz
 em 23/09/2011 12:35

Muito lindo *--*
Postado por 
Sylvia Gois
 em 23/09/2011 18:09

Nossas crianÃ§as pequenas tambÃ©m tÃªm EducaÃ§Ã£o de Qualidade. Lindo trabalho! 
ParabÃ©ns a equipe da escola!
Postado por 
Rute Albanita
 em 23/09/2011 19:42

ParabÃ©ns professora, muito lindo ver o olhar das crianÃ§as com o prazer pela 
atividade tÃ£o bem elaborada e aplicada
Postado por 
Monica fonseca
 em 23/09/2011 21:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 22/09/2011

 <TÃTULO>
Imagens em Movimento na EM Presidente MÃ©dici

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, blog.

O Projeto Imagens em Movimento, inaugurado este ano, tem o PatrocÃ-nio da 
PetrobrÃ¡s e oferece aulas optativas de cinema a alunos de 10 escolas municipais
do Rio de Janeiro.
Cerca de 200 jovens estÃ£o vivendo a descoberta da linguagem cinematogrÃ¡fica e 
produzindo seus prÃ³prios filmes este ano, atravÃ©s da aÃ§Ã£o do projeto.

De tal forma, o projeto Imagens em Movimento Ã© um presente muito especial para 
a Escola Municipal Presidente MÃ©dici, por sua proposta inovadora que motiva os 
alunos de forma peculiar e os insere em um mundo antes desconhecido por eles que
Ã© a Arte CinematogrÃ¡fica.

As diferentes experiÃªncias que sÃ£o vivenciadas pelos alunos sÃ£o marcantes e 
pontuais neste projeto que proporciona transformaÃ§Ã£o de vidas e norteia 
esperanÃ§as de um futuro melhor com possibilidades singulares!

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos foram selecionados a partir de redaÃ§Ãµes, em que o tema abordava 
observaÃ§Ãµes e opiniÃ£o sobre filmes; agora eles criam seus prÃ³prios curtas, 
utilizando o espaÃ§o escolar como pano de fundo de seus roteiros.

[FOTO]

A chegada desta proposta desenvolve nos alunos capacidade crÃ-tica e criadora e 
afirma o direito destes jovens de acesso Ã  cultura e Ã  arte.

Fortalecer as noÃ§Ãµes de cidadania e de pertencimento Ã  sociedade atravÃ©s da 
liberdade de expressÃ£o vinculada Ã  linguagem audiovisual Ã© uma experiÃªncia 
inovadora e marcante para os alunos.

[FOTO]

[FOTO]

O aluno Humberto Martins dos Santos foi selecionado, atravÃ©s de um concurso de 
crÃ-ticas cinematogrÃ¡ficas, para participar de um encontro na Cinemateca 
Francesa, em Paris, em junho de 2011.
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Essa experiÃªncia foi inesquecÃ-vel para Humberto e sua famÃ-lia e deixou marcas
de transformaÃ§Ã£o de posturas e referÃªncia para os demais estudantes da 
escola.

O Projeto Imagens em Movimento, que acontece na EM Presidente MÃ©dici Ã s 
quartas-feiras, tem coordenaÃ§Ã£o geral notÃ¡vel da professora Ana Dillon.

[FOTO]

Este projeto contempla os ideais da Escola: exercer seu papel de formadora de 
cidadÃ£os reais de acordo com as exigÃªncias da sociedade moderna que Ã© 
multicultural e transdisciplinar.

ParabÃ©ns aos organizadores do Projeto Imagens em Movimento

Ã  direÃ§Ã£o e equipe da EM Presidente MÃ©dici

     Colaborou com o texto: 
ERIKA B. O. BARRETO
 (Coordenadora PedagÃ³gica)

Quer saber mais sobre o projeto Imagens em Movimento? Clique na imagem abaixo.

[FOTO]

[FOTO]

OUTRAS ESCOLAS CONTEMPLADAS PELO PROJETO:

Escola Municipal Republica Argentina

Escola Municipal Nereu Sampaio

Escola Municipal RivadÃ¡via CorrÃªa

Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade

Escola Municipal Georges Pfistere
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Escola Municipal Arthur da Costa e Silva

Escola Municipal Lindolpho Collor

Escola Municipal Almirante TamandarÃ©

Escola Municipal Ary Quintella

8Âªcre
(193)

blog
(15)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns aos alunos!!! Fico muito orgulhosa em ver como a rede propicia aos 
nossos jovens, oportunidades de crescimento profissional e cidadania. ParabÃ©ns 
especial ao aluno Humberto Martins!
Postado por 
Rute Albanita
 em 22/09/2011 06:43
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Que beleza de projeto! Excelente oportunidade para os adolescentes!
Postado por 
Escola GastÃ£o Monteiro Moutinho
 em 22/09/2011 08:34

Maravilhoso!!!!!!!!  Nossa 8Âª tem coisa muita linda!
Muito orgulho de fazer parte dessa cre, Nossa Coordenadora Ã© uma heroÃ-na em 
dar contas de tantos problemas ! Sei bem oque Ã© isso! Mas compensa a fadiga e o
sacrifÃ-cio ao ver projetos como esse da Presidente MÃ©dice! Escola que suoerou 
desafos e estÃ¡ brilhando! DÃ¡-lhe Itamar!!!!
ParabÃ©ns a Coordenadora PedagÃ³gica, professores e todos dessa comunidade 
escolar!
Postado por 
bete ribas
 em 22/09/2011 12:20

Achei o projeto muito importante! Ã‰ isso aÃ-. A escola pÃºblica resgatando o 
dever de ser uma escola de qualidade e para todos!
Postado por 
Cristiane
 em 22/09/2011 17:05

Mais escolas poderiam ter este projeto! A minha por exemplo. Eu queria que 
tivesse esta cÃ¢mera profissional. Ia ser muito bom!
Postado por 
Sylvia
 em 22/09/2011 19:17

Obrigada Ã  Erika e Ã  Rose (E.M. Presidente Medici) e a todas as outras 
diretoras e integrantes das comunidades escolares que nos apoiam. GraÃ§as a 
vocÃªs podemos implementar de fato este projeto. Estamos todos muito felizes com
os resultados apresentados atÃ© o momento presente!

Convido Ã queles que querem conhecer um pouco mais nossas atividades e propostas
a visitarem o  site - www.imagensemmovimento.com.br - e a curtirem nossa pÃ¡gina
no facebook - 
https://www.facebook.com/pages/projeto-Imagens-em-Movimento/213198845361571

EstÃ£o todos convidados, desde jÃ¡, para a Mostra de fim de ano, dos filmes 
realizados pelos alunos! Os detalhes serÃ£o divulgados em breve em no site 
mencionado acima.

um grande abraÃ§o,
Ana Dillon
Coordenadora do projeto Imagens em Movimento
Postado por 
nomeComentario
 em 22/09/2011 19:19

ParabÃ©ns a equipe da E.M.Presidente MÃ©dici. Estudei nesta escola e sinto um 
orgulho enorme de vocÃªs.Trabalho inovador e maravilhoso.
Postado por 
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Angelina Rodrigues
 em 12/10/2011 10:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/09/2011

 <TÃTULO>
E.M. Alcides Carneiro - O que Ã© realmente belo?

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

Aula Passeio - Porque BELEZA Ã© fundamental

Na escolha do tema de desenvolvimento pedagÃ³gico do 2
 bimestre de 2011 em EducaÃ§Ã£o FÃ-sica com as turmas 1901, 1903 e 1905, levamos
em consideraÃ§Ã£o o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico: 
DIFERENTES SIM, MAS IGUAIS NA BUSCA POR UMA SOCIEDADE MAIS HUMANA
 que resgata e valoriza todas as conquistas sociais e educacionais de todas as 
Ã©pocas.

Durante todo o 2
 bimestre de 2011, os alunos das turmas acima citadas, pesquisaram e estudaram o
tema 
PadrÃµes de Beleza
. O assunto gerou muitas discussÃµes, e nÃ£o Ã© de admirar, pois quase todos os 
jovens e adolescentes estÃ£o insatisfeitos com sua imagem e atratividade 
fÃ-sica. O tema foi muito alÃ©m e os alunos perceberam que o assunto mexe com o 
psicolÃ³gico, o comportamental e o fÃ-sico dos adolescentes. Se por um lado os 
jovens precisam se valorizar, sobretudo por pensamentos e atitudes, por outro 
eles sabem que sÃ£o mais bem aceitos pela sociedade quando se aproximam dos 
padrÃµes impostos pela sociedade. Para muitos, o corpo se transformou numa 
massinha de modelar. Segundo suas pesquisas e relatos, as pessoas se deixam 
levar pela mÃ-dia e correm atrÃ¡s de algo irreal. Fazendo de tudo para alcanÃ§ar
o que na maioria das vezes Ã© inatingÃ-vel. As turmas foram divididas em quatro 
grupos, onde eles tiveram liberdade de produÃ§Ã£o para uma apresentaÃ§Ã£o em 
forma de seminÃ¡rio. Ficaram claro e evidente o aprendizado e a troca de 
conhecimentos.

Em seus relatos os grupos nos informaram que os jovens se deixam levar pela 
enxurrada de informaÃ§Ãµes que recebem da mÃ-dia capitalista e esquecem-se de 
que a beleza estÃ¡ no que Ã© 
nico, individual. 
Nas particularidades Ã© que estÃ¡ o diferencial.
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 Temos a beleza por essÃªncia, Ã© a individualidade que nos torna 
nicos, cada um a sua maneira. Prova disso, Ã© que nem mesmo as modelos estÃ£o 
satisfeitas com seus corpos.

Os alunos chegaram Ã  conclusÃ£o que: 
Seja alto, baixo, gordo, magro, cabelo liso ou enrolado, negro, mulato ou 
branco. NÃ£o importa. FaÃ§a com que a imagem que vocÃª vÃª no espelho seja a de 
sua alma: sempre bonita! Sempre autÃªntica. Assim vocÃª nÃ£o deve nada a 
ninguÃ©m por que nÃ£o lhe ditaram regras!
.

IMPACTOS ALCANÃ‡ADOS:

 ValorizaÃ§Ã£o 
DO EU
 pelos alunos

Ao PARAR para pesquisar e analisar os temas transversais abordados (ANOREXIA, 
BULIMIA, VIGOREXIA, OBESIDADE E BULLYNG) o projeto contribuiu para que eles 
sejam conhecidos e reconhecidos pelos seus pares e pela sociedade, alÃ©m de 
valorizar o seu papel social.

.
FormaÃ§Ã£o de VÃ-nculos

A atuaÃ§Ã£o conjunta dos alunos e professores no registro e formulaÃ§Ã£o de 
entrevistas e produÃ§Ã£o de SeminÃ¡rios permitiu a aproximaÃ§Ã£o entre esses 
grupos, promovendo o respeito m
tuo e a valorizaÃ§Ã£o pessoal.

ValorizaÃ§Ã£o 
DO OUTRO
 pelos alunos

O respeito ao diverso, o reconhecimento de outras culturas, identidades e 
significados enriquecem as relaÃ§Ãµes de convivÃªncia. NÃ£o se trata de tolerar 
o outro, mas de valorizar e aprender com o outro.

E POR QUE O Parque Lage como espaÃ§o para uma Aula Passeio?

Se pararmos para pensar em uma palavra para o bairro do Jardim Bot
nico, essa palavra Ã© BELEZA. A beleza das florestas naturais, a beleza de suas 
pracinhas e parques, a beleza dos cariocas que circulam por lÃ¡.

Neste lindo bairro podemos visitar muitos lugares maravilhosos, dentre eles, o 
Parque Lage, um recanto de paz e sossego. Com uma floresta natural, muito verde 
por todo lado e um casarÃ£o antigo onde hoje funciona o CafÃ© du Lage e a Escola
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de Artes Visuais. Dentro do casarÃ£o, um pÃ¡tio com uma piscina no centro, lugar
que jÃ¡ foi locaÃ§Ã£o pra gravaÃ§Ã£o do clÃ¡ssico do cinema nacional MacunaÃ-ma,
e tambÃ©m foi palco para clipes musicais, como 
Beautiful
 do Snoop Dog.

O Parque Lage, por sua vez, possui nÃ£o sÃ³ seu requinte natural, ao oferecer a 
seus visitantes a sua bela floresta, palmeiras imperiais, jardins construÃ-dos 
nos moldes europeus, chafariz e bancos para um bom momento de descanso, como 
tambÃ©m o requinte e a classe de seu conjunto arquitetÃ´nico.

O Parque possui, ainda, um aquÃ¡rio em argamassa, o qual imita pedras e troncos 
de Ã¡rvores; pontes, bancos, quiosques e uma gruta compÃµem a beleza artÃ-stica 
da obra do parque. HÃ¡ caminhos de saibro que levam os visitantes a determinados
locais com vegetaÃ§Ã£o abundante e a um lago, este 
ltimo conhecido como 
Lago dos patos
.

O Parque tambÃ©m Ã© um bom local para as crianÃ§as e para os praticantes de 
trilhas. Para os primeiros, hÃ¡ espaÃ§os com brinquedos como balanÃ§os, 
gangorras e escorregas e, para os desportistas, hÃ¡ uma trilha que leva ao 
Corcovado (NÃ£o Ã© mesmo Marquinho?).

Nossa aula passeio foi maravilhosa. Vejam as fotos!

[FOTO]

44,9 km nos separam do Parque Lage.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

UM POUCO DE HISTÃ“RIA DO PARQUE LAGE

Na dÃ©cada de 1920, Henrique Lage consegue reaver as terras de seus antepassados
e dÃ¡ inÃ-cio a remodelaÃ§Ã£o do parque, convidando o arquiteto italiano Mario 
Vodret como projetista do palacete que fora de seu pai. Seu estilo era bastante 
diferente, mesclando diferentes tendÃªncias da Ã©poca, enquadrando seus 
trabalhos no perÃ-odo da arte que se denominava eclÃ©tico, o qual agradava a 
cantora lÃ-rica italiana, esposa de Henrique Lage, Gabriela Bezanzoni. Em seu 
centro hÃ¡ um pÃ¡tio com piscina e, em sua fachada, um pÃ³rtico bastante 
proeminente. Os jardins foram concebidos geometricamente, de acordo com a 
grandiosidade da mansÃ£o, de onde se avista o morro do Corcovado.

Página 1024



RIOEDUCA 1

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

AtÃ© a prÃ³xima aula passeio! Quem quiser ir tem que se esforÃ§ar.

     Beijos da professora Herizete.

Este conte
do pode ser encontrado no 
Blog da Alcides
, e nos foi enviado pela professora Herizete que nos tem brindado com sua 
especial participaÃ§Ã£o neste espaÃ§o de trocas de experiÃªncias. Grande abraÃ§o
professora e parabÃ©ns pela participaÃ§Ã£o.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias. 

Se vocÃª, professor, ou sua escola, desenvolveu ou desenvolve algum 

projeto como este, escreva para o e-mail do Representante da sua CRE.

Para saber, clique na foto da Equipe Rioeduca e procure sua CRE.

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Eu sÃ³ tenho a agradecer pela oportunidade de compartilhar o trabalho que 
desenvolvemos em nossa escola. Sou privilegiada por traduzir em amigos os alunos
que sÃ£o confiados a mim.
Obrigada RIOEDUCA. Obrigada Professora  MÃ¡rcia Cristina Alves.
Postado por 
herizete
 em 14/09/2011 15:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/09/2011

 <TÃTULO>
Projeto "A Caminho da Escola"

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, trÃ¢nsito.

[FOTO]
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A E. M. BelisÃ¡rio Pena
que
construiu seu atual P.P.P a partir das demandas e necessidades sociais, 
cognitivas, culturais, Ã©ticas, estÃ©ticas, polÃ-ticas e econÃ´micas com vistas 
Ã  formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o partÃ-cipe, solidÃ¡rio e transformador.
 Nos traz como exemplo sua participaÃ§Ã£o no Projeto 
A Caminho da Escola
.

A escola
acredita que
para que
o trabalho desenvolvido
atravÃ©s do seu
P.P.P.
seja efetivado Ã© necessÃ¡rio que os elementos da comunidade escolar adquiram a 
posiÃ§Ã£o de constantes questionadores das diferentes aÃ§Ãµes que se desenvolvem
no cotidiano da escola e do papel de cada profissional.

Vamos conhecer o Projeto 
A Caminho da Escola
 e a sua
participaÃ§Ã£o. 

Para atender ao disposto no CÃ³digo de Tr
nsito Brasileiro, o Denatran elaborou as Diretrizes Nacionais da educaÃ§Ã£o para
o Tr
nsito na PrÃ© 
 Escola e Ensino Fundamental objetivando nortear a prÃ¡tica pedagÃ³gica.

A inclusÃ£o do tema 
Tr
nsito
 Ã s Ã¡reas curriculares torna-se imprescindÃ-vel, pois o trabalho permanente 
nas escolas provocarÃ¡ mudanÃ§as de atitudes que contribuirÃ£o para garantir a 
seguranÃ§a dos alunos no espaÃ§o p
blico.

De acordo com o PPP desta U.E e embasadas em fundamentos legais de EducaÃ§Ã£o 
para o Tr
nsito, destacamos os seguintes objetivos: 

 Analisar o tema como forma de prevenÃ§Ã£o da vida; 

 Criar condiÃ§Ãµes de observaÃ§Ã£o do tr
nsito como forma de reverter a violÃªncia.

No intuito de alcanÃ§ar os objetivos propostos, alÃ©m das atividades em sala de 
aula, nossa U.E agendou a participaÃ§Ã£o do grupo 
A caminho da Escola
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.

[FOTO]

O projeto Ã© interessante, divertido e acima de tudo, super educativo, tendo 
como objetivo discutir as questÃµes ligadas Ã  seguranÃ§a no tr
nsito, visando capacitar os alunos a tomar a decisÃ£o adequada, prevenindo 
acidentes de tr
nsito.

[FOTO]

O A Caminho da Escola consiste em atividades l
dicas e educativas, que incluem a apresentaÃ§Ã£o de uma pequena peÃ§a teatral; 
aulas sobre as regras e conceitos bÃ¡sicos de tr
nsito e transporte seguro; e jogos, din
micas de grupo e oficinas de arte.

[FOTO]

Todos os alunos participantes das atividades recebem certificados e um 
distintivo de Amigo do Tr
nsito.

[FOTO]

Ainda estamos buscando qual aluno nÃ£o gostou da 
Tia Cone
, interpretada pela atriz LÃ-dia Mantovani e das atividades que o grupo 
realizou!

[FOTO]

Mais um pouco...
 [VÃDEO]

Campanha infantil Educativa do Tr
nsito

 [VÃDEO]

Minuto animado

Portal do Tr
nsito
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Este conte
do foi tirado do Blog da E. M. BelisÃ¡rio Pena epode ser visto atravÃ©s do link 
http://embelisariopena.blogspot.com/

Se sua escola, participa de algum projeto como este,

escreva para o e-mail do Representante da sua CRE.

Para saber, clique
no link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
 procure sua CRE.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

trÃ¢nsito
(3)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/09/2011

 <TÃTULO>
Um adinkra, um sentimento

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

A
 E. M. Amazonas - 9
 CRE
,
nos traz um tema muito interessante sobre a cultura africana.

[FOTO]

SÃ-mbolos Adinkra

A produÃ§Ã£o de 
adinkras
 favorecendo o diÃ¡logo intercultural e a superaÃ§Ã£o de preconceitos e 
estereÃ³tipos.

O que sÃ£o adinkras?

SÃ£o figuras que tiveram origem na cultura do povo Ashanti, de Gana, e do povo 
Gyaman, da Costa do Marfim.

Adinkra significa 
adeus
, inicialmente era usado nos rituais e nas vestimentas funerÃ¡rias. Os 
sÃ-mbolos, estampados em tecidos, mais tarde passaram a ser feitos para uso 
exclusivo da realeza e pelos lÃ-deres espirituais, em diversas cerimÃ´nias e 
rituais sagrados.
 Hoje sÃ£o impressos em tecidos, objetos de prestÃ-gio, joalheria...

Cada um dos SÃ-mbolos Adinkra tem um nome e significado, sendo a mais pura 
representaÃ§Ã£o visual do pensamento social relacionado Ã  histÃ³ria, filosofia 
e crenÃ§as religiosas africanas.
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Um adinkra, um sentimento.

Com o objetivo de ressignificar valores e crenÃ§as acerca do continente africano
foi desenvolvida a atividade 
Um adinkra, um sentimento
. Buscamos trabalhar com os alunos nÃ£o apenas a teoria, mas tambÃ©m a prÃ¡tica,
atravÃ©s da aproximaÃ§Ã£o da simbologia adinkra com o cotidiano dos mesmos.

Os alunos tiveram acesso a alguns adinkras e seus significados e, atravÃ©s de 
uma din
mica de grupo, escolheram um colega de classe, confeccionaram um adinkra que 
representasse suas qualidades ou nuances de sua personalidade, fortalecendo 
assim as relaÃ§Ãµes de amizade e respeito m
tuo.

Professores responsÃ¡veis:

Ana Paula Gomes e Andreia Bayer 

- Regente e estagiÃ¡ria da Sala de Leitura

ClÃ-cia Ara
jo e Mauro Azevedo

 - Regentes de HistÃ³ria

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

De: Lucas
 - Turma:1902

     Para: Matheus - Turma:1902 

Eu ofereÃ§o esse adinkra cujo significado Ã© 
dois bons amigos
 para o Matheus porque ele Ã© um Ã³timo amigo.

De: Matheus -
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 Turma: 1902

     Para: Lucas - Turma: 1902 

Estou ofertando esse adinkra cujo significado Ã© 
a paz
 para o meu amigo Lucas porque ele Ã© muito tranquilo e calmo.

[FOTO]

De: Alex - Turma: 8301

     Para:Karollen - Turma: 8301

Eu ofereÃ§o esse adinkra a minha amiga Karollen porque ela Ã© muito bondosa e 
tem muito 
amor
 no coraÃ§Ã£o.

De: Karollen
 - Turma: 8301

     Para: Alex - Turma: 8301

Eu dei o sÃ-mbolo da 
sabedoria
 porque ele estÃ¡ estudando para ter um futuro melhor.

[FOTO]

De: Daniel Lucas - Turma: 8301

     Para: Maycon - Turma: 8301

Akoma
 - o coraÃ§Ã£o 
Tenha coraÃ§Ã£o. Tenha paciÃªncia

     Eu dou o adinkra Akoma para o Maycon 
porque eu o acho um pouco impaciente e gostaria que ele fosse mais 
paciente
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 com todos.

De: Maycon - Turma: 8301

     Para: Daniel Lucas - Turma: 8301

Daniel Lucas recebe o adinkra da
paz
 porque ele Ã© parceiro, a gente brinca, zoa, faz bagunÃ§a e fazemos o trabalho 
juntos.

[FOTO]

De:Karen
 - Turma: 1902

     Para:Wanderson - Turma: 1902

Eu dei esse adinkra para o Wanderson porque ele Ã© um amigo muito 
paciente, amoroso e carinhoso
. Ele Ã© um amigo muito especial.

De: Wanderson - Turma: 1902

     Para: Karen - Turma: 1902

Osram
- a lua (A lua nÃ£o tem pressa para dar a volta em torno do mundo.)

     Eu ofereÃ§o esse adinkra porque eu acho 
que ela nÃ£o tem tanta paciÃªncia e Ã s vezes se estressa muito rÃ¡pido.

[FOTO]

De: Suelen - Turma: 1902

     Para: Wellerson
 - Turma: 1902

Akok0 Nan
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 (Os pÃ©s de galinha)

     Eu escolhi o adinkra Akoko Nan para o 
Wellerson porque esse sÃ-mbolo diz que 
a galinha pisa nos pintos, mas nÃ£o os machuca
 e como gosto muito dele, se um dia pisÃ¡-lo nÃ£o o 
machucarei
.

De: Wellerson - Turma: 1902

     Para: Suelen - Turma: 1902

Suelen recebe esse adinkra por ela ser uma boa pessoa e para que os outros nÃ£o 
falem mal dela nem a difamem e que ela 
exerÃ§a o perdÃ£o e a paz
.

[FOTO]

De: Rayane
 - Turma: 1902

     Para: Marlon- Turma: 1902

Oferto esse adinkra ao Marlon porque Ã s vezes a vida nÃ£o Ã© da maneira que 
desejamos e
 as coisas nÃ£o acontecem no nosso tempo.
 Por isso eu gostaria que ele tivesse mais
paciÃªncia
,
 pois Ã© atravÃ©s dos caminhos errados que aprendemos como chegar ao certo e Ã© 
na demora do tempo que aprendemos a esperar! A pressa Ã© inimiga da perfeiÃ§Ã£o.

De: Marlon - Turma: 1902

     Para: Rayane - Turma: 1902

Oferto este adinkra, sÃ-mbolo da 
sabedoria
 para a Rayane. Eu nÃ£o quero mudar vocÃª, apenas desejo que seja sempre vocÃª 
mesma, Ã© sÃ³ isso que te peÃ§o. Eu te conheci assim, fui seu amigo assim e 
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quero que vocÃª sempre me ajude.

[FOTO]

De: Marcelo - Turma: 8301

     Para:NatÃ¡lia - Turma: 8301

Nkonsonkonson
 - O elo e a corrente (sÃ-mbolo do crescimento)

     Eu oferto esse sÃ-mbolo para NatÃ¡lia 
porque ela Ã© muito minha amiga e 
estÃ¡ sempre querendo melhorar
.

De: Natalia - Turma: 8301

     Para: Marcelo - Turma: 8301

Owo Foro Adobe
 (A cobra sobe palmeiras de rÃ¡fia)

     Escolhi esse adinkra porque meu amigo 
faz 
coisas extraordinÃ¡rias
.

[FOTO]

De: Jean Gabriel 
 Turma: 1902

     Para: Gabriela 
 Turma: 1902

Akoma Ntoaso
 (Os coraÃ§Ãµes ligados ou unidos)
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     Eu dei esse adinkra para a Gabriela 
porque eu a considero uma grande amiga e gosto muito dela.

De:Gabriela - Turma: 1902

     Para: Jean Gabriel 
 Turma: 1902

Akoma Ntoaso
 (Os coraÃ§Ãµes ligados ou unidos)

     Escolhi este adinkra para dar ao Jean 
porque o considero como um grande amigo e uma pessoa generosa, com um astral que
contagia a todos.

[FOTO]

De:Juliana Turma: 8301

     Para: Professora ClÃ-cia

Eu ofereÃ§o o adinkra da 
compreensÃ£o
 para a minha professora porque ela Ã© muito compreensiva ao dar aula, se 
alguÃ©m errar o trabalho, ela explica, ajuda... Sempre compreende nossos erros.

[FOTO]

De:Vanessa
 Turma: 8301

Para: Marisa (EstagiÃ¡ria de MatemÃ¡tica)

Sankofa
 (Nunca Ã© tarde para voltar e apanhar o que ficou para trÃ¡s.)

     Que vocÃª tenha muita paciÃªncia nos 
seus estudos e com seus amigos.
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[FOTO]

De: Leyly
 - Turma: 8301

     Para: Daiane - Turma: 8301

Eu te entrego esse sÃ-mbolo da 
complexidade da vida
. 
VocÃª Ã© uma garota muito esperta, boa amiga, uma companheira que sabe falar, 
cantar, se vestir muito bem e tem uma famÃ-lia linda que nunca vi, mas posso 
perceber, pelo jeito que vocÃª fala dela.

De: Daiane - Turma: 8301

     Para: Leyly - Turma: 8301

Osram Ne Nsromma 
 A lua e a estrela (sÃ-mbolo do amor, da lealdade)

     Eu dei esse adinkra para a Leyly porque 
ela Ã© 
amada
e feliz com as amigas que
 tem e Ã© carinhosa com todos. Eu a adoro!

E a Sala de Leitura adquire mais um livro, feito a vÃ¡rias mÃ£os: 
Um adinkra, um sentimento
.

[FOTO]

Andrea (EstagiÃ¡ria de Sala de Leitura) exibe o livro sobre adinkras.

Este conte
do foi tirado do blog da 
E. M. Amazonas 
e pode ser visto atravÃ©s do link
http://emamazonas.blogspot.com/

O tema Ã© muito interessante e vale a pena ser explorado, acrescentamos aqui 
links de pÃ¡ginas na internet que falam mais do assunto.
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http://negromostraatuaface-atividades.blogspot.com/2009/09/aula-2-arte-africanaa
dinkra.html

http://www.adinkra.org/htmls/adinkra_index.htm

http://afrobrasileira.multiply.com/photos/album/5/5

ParabÃ©ns equipe da E. M. Amazonas pelo trabalho criativo. Um abraÃ§o carinhoso 
da equipe do Rioeduca.

Se sua escola desenvolve trabalhos
como este,

escreva para o e-mail do Representante da sua CRE.

Para saber, clique no link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e
 procure sua CRE.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)
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 <COMENTÃRIOS>

Fiquei muito feliz com a postagem deste trabalho. Nele pude perceber uma 
vibraÃ§Ã£o positiva, basta olhar os rostos felizes dos alunos e professores. 
Valorizar os pontos positivos Ã© uma Ã³tima maneira de melhorar a covivÃªncia. 
Mais uma vez parabÃ©ns pelo belo trabalho.
Postado por 
Marcia Cristina Alves
 em 19/09/2011 18:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/09/2011

 <TÃTULO>
Professora Aline Lobo, ensinando ciÃªncias e fazendo ciÃªncia com seus alunos da
turma 1501 do CIEP BarÃ£o de ItararÃ©

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Aline, acompanhei suas experiÃªncias com seus alunos...VocÃª vem 
desenvolvendo um excelente rrabalho.! Mil beijocas.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 14/09/2011 07:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 1040



RIOEDUCA 1

<DATA>
Segunda-feira, 12/09/2011

 <TÃTULO>
Escolas da 10Âª CRE abrilhantam o desfile cÃ-vico em Santa Cruz

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, evento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

evento
(29)

 <COMENTÃRIOS>

Sinto-me orgulhosa de fazer parte da Equipe da 10Âª CRE, sempre participativa, 
alegre e entusiasmada com a realizaÃ§Ã£o de uma educaÃ§Ã£o de qualidade!
Postado por 
Rosane Aquino
 em 12/09/2011 15:27

Sinto-me orgulhosa de fazer parte da Equipe da 10Âª CRE, sempre participativa, 
alegre e entusiasmada com a realizaÃ§Ã£o de uma educaÃ§Ã£o de qualidade!
Postado por 
Rosane Aquino
 em 12/09/2011 15:28

Muito bonito esse trabalho, demonstra a unidade e o compromisso de toda a Equipe
da 10ÂªCRE. ParabÃ©ns!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 12/09/2011 18:58

Realmente ,meu amigo,fazer parte dessa equipe Ã© motivo de muuuuito 
orgulho!Obrigada pelo carinho de sempre.
Postado por 
Marcia Sant'Anna
 em 12/09/2011 19:41
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Essa equipe Ã© nota 1000! Nossas escolas estavam lindas! Tudo de bom!
Postado por 
Flavia Cristina Barbosa
 em 13/09/2011 09:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 13/09/2011

 <TÃTULO>
E.M. AldebarÃ£, uma estrela que brilha na Comunidade de Antares

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, escolasdoamanhÃ£, bairroeducador.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

bairroeducador
(18)

escolasdoamanhÃ£
(15)

 <COMENTÃRIOS>

Eu trabalhei no CIEP Maestro Heitor Villa Lobos por 2 anos. Tenho Ã³timas 
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recordaÃ§Ãµes da escola que Ã© muito prejudicada pela violÃªncia da comunidade 
onde se localiza. A diretora Luzinete faz um Ã³timo trabalho, sempre pensando no
aluno. Uma guerreira!!
Postado por 
Janaina Montal
 em 13/09/2011 13:46

entrei na AldebarÃ£ com 06 anos no antigo C.A e sai jÃ¡ na 8Â° sÃ©rie, os 
professores realmente se dedicam .
Postado por 
Evandro Iat
 em 23/09/2011 03:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/09/2011

 <TÃTULO>
Rioeduca na sua Escola

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

     A cada quinze dias, eu mesma estarei 
visitando aproximadamente trÃªs escolas de cada CRE (ou conjunto de CREs) para 
conversar com professores, conhecer melhor seu trabalho e conhecer tambÃ©m os 
projetos dessas escolas.
Ouvir o que estÃ¡ dando certo e o que nÃ£o estÃ¡ dando certo e sugestÃµes - 
enfim, estabelecer uma maior aproximaÃ§Ã£o com quem realmente faz a EducaÃ§Ã£o 
desta cidade acontecer.

     Na visita, estarei fotografando e/ou 
filmando, dialogando, entrevistando professores etc. Poderemos fazer um roteiro 
estabelecido pela escola ou coletivamente atravÃ©s do improviso (que Ã© sempre 
muito melhor). Em seguida, divulgaremos os melhores momentos no Portal Rioeduca.

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

EstÃ¡ feito, desde jÃ¡, o convite para uma visita-reportagem na Escola Municipal
Vicente LicÃ-nio Cardoso - 1Âª CRE - PraÃ§a MauÃ¡. Para nÃ³s serÃ¡ um imenso 
prazer receber a equipe Rioeduca.net.
AbÃ§
Niverton Antunes
Diretor
Postado por 
Niverton Antunes
 em 15/09/2011 21:22

VocÃª e suas ideias fantÃ¡sticas. SerÃ¡ um estÃ-mulo e um reconhecimento do 
trabalho super legal. Isso sim Ã© uma REDE! Estamos entrelaÃ§ados pelos sonhos e
conquistas! A 7Âª CRE ficarÃ¡ honrada com sua visita! Vamos escolher as escolas 
e torcer para chegar logo a nossa vez!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 15/09/2011 21:57

SEJAM BEM-VINDOS! 
ADORAREMOS RECEBÃŠ-LOS!!!
Postado por 
CRECHE MUNICIPAL FALLET
 em 16/09/2011 08:07

Ficaremos muito felizes com a visita de vocÃªs!  Aguardamos um contato!  
AbraÃ§os!
Postado por 
EM (07.16.043) GastÃ£o Monteiro Moutinho
 em 16/09/2011 11:32

Gostaria de convidÃ¡-la a visitar a EM 0209007 Jornalista Assis Chateaubriand e 
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conhecer um pouco mais do nosso trabalho!
Aguardo seu contato!
Fatima Costa 
Coordenador PedagÃ³gico
Postado por 
Fatima Costa
 em 16/09/2011 12:33

Trabalho no CIEP BarÃ£o de ItararÃ© na 10ÂªCRE. Sou professora e adoraria 
receber sua visita em nossa escola. Aproveita que vai comeÃ§ar pela 10Âª e venha
nos conhecer. Eu jÃ¡ a conheci na entrega do TrofÃ©u Rioeduca quando fiquei em 
2Âº lugar na categoria blog de Rioeducadores. Tenho certeza que todos por aqui 
adorarÃ£o recebÃª-la. AbraÃ§os!
Postado por 
Aline Lobo Freire
 em 16/09/2011 18:46

Tenho certeza que a FamÃ-lia MÃ¡rio Lago vai se sentir honrada com sua visita!!!
Em especial as twitteiras de plantÃ£o....estamos te esperando, nÃ£o Ã© 
@katyagoncalves???
Postado por 
Daniele Oliveira Wood
 em 16/09/2011 18:52

Venha visitar minha querida escola GetÃºlio Vargas, assim que chegar a vez da 
8Âª CRE, tÃ¡? SerÃ¡ um prazer recebÃª-la!
Postado por 
Neilda
 em 16/09/2011 20:27

Adorei a ideia!! NÃ£o basta aproximar Ã© necessÃ¡rio vivenciar, parabÃ©ns pela 
iniciativa que promete grande sucesso!! #VqV
Postado por 
Ana Accioly
 em 17/09/2011 08:42

Aguardamos a visita d vcs... EDI Professora Simone Sousa Pimentel - 1 CRE
Postado por 
Michelly Pinheiro
 em 20/09/2011 08:41

OlÃ¡ Lilian, adorei a idÃ©ia! VocÃª estÃ¡ convidada! Venha conhecer a Escola 
LaÃ-s Netto dos Reis (4Âª CRE) e o nosso trabalho. JÃ¡ tive o prazer de 
encontrÃ¡-la no TrofÃ©u Rioeduca, e agradeÃ§o a forÃ§a que vocÃª me deu no dia 
(eu estava muito nervosa e vc me tranquilizou). Esperamos por vocÃª. ParabÃ©ns 
pelo Ã³timo trabalho! E aguardamos seu contato...AbraÃ§os
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 20/09/2011 10:35

Bom dia Lilian!
Como proceder para sermos escolhidos?
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temos interesse nessa interaÃ§Ã£o!
Postado por 
Escola GastÃ£o Monteiro Moutinho
 em 22/09/2011 11:41

Oi Lilian,

Gostaria de indicar a minha escola Pereira Passos (1ÂªCRE). abs
Postado por 
Francisco
 em 03/10/2011 19:06

NÃ£o esqueÃ§am de me convidar para a visita Ã  EM GastÃ£o! Adorarei prestigiar 
um trabalho de tanto amor e compromisso!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 04/10/2011 21:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/09/2011

 <TÃTULO>
A InspiraÃ§Ã£o que nasce da arte de Romero Britto

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, cultura.

[FOTO]

Na 
Escola Municipal Professor Walter Carlos de MagalhÃ£es Fraenkel
, as professoras de LÃ-ngua Portuguesa Izabel Cristina e Maria Izabel , o 
Professor Vander Macedo de MatemÃ¡tica e a Professora regente da Sala de Leitura
Yeda Barreto realizaram o projeto
 UMA ESCOLA DE LEITORES A PARTIR DAS OBRAS DE ROMERO BRITTO
, com os alunos da escola.

[FOTO]

Para os estudantes, fazer releituras das pinturas de Romero Brito e estudar sua 
obra foi uma experiÃªncia inovadora. Produziram textos, criaram belos desenhos, 
alÃ©m de desenvolverem trabalhos matemÃ¡ticos a partir da obra do autor.

QUEM FOI ROMERO BRITTO?

[FOTO]

Nascido no Recife, o pequeno Romero aos oito anos jÃ¡ mostrava interesse e 
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talento pelas artes. Com muita imaginaÃ§Ã£o e criatividade, pintava em sucatas, 
papel e jornal. Sua famlia o ajudava a desenvolver seu talento natural, 
dando-lhe livros de arte para estudar. Aos 14 anos, vendeu seu primeiro quadro 
Ã  OEA 
 (OrganizaÃ§Ã£o dos Estados Americanos). Desde jovem, enxergava na pintura uma 
forma de esperanÃ§a Ã  vida dura que tinha.

Atualmente, o bem sucedido artista Romero Britto tem criado verdadeiras 
obras-primas que invocam o espÃ-rito de esperanÃ§a e transmitem uma sensaÃ§Ã£o 
de aconchego. Suas obras sÃ£o cohecidas como 
arte da cura
. Com cores vibrantes e composiÃ§Ãµes ousadas, cria temas graciosos com 
elementos compostos do cubismo. Romero tem suas pinturas e esculturas presentes 
em todo o mundo e em mais de 100 galerias, fazendo parte das mais expressivas 
coleÃ§Ãµes, como as de Eillen Guggenheim, senador Ted Kennedy, governador Arnold
Schwarzenegger, o ator David Caruso, PelÃ©, o tenista AndrÃ© Agassi e Marta 
Stewart.

Em 2005, como testemunho de seu impacto nas artes plÃ¡sticas, Romero foi nomeado
embaixador das artes do Estado da FlÃ³rida . Atualmente, Romero possui duas 
galerias, uma em Miami Beach, na famosa Lincoln Road, e uma belÃ-ssima e moderna
galeria projetada pelo arquiteto JoÃ£o Armentano, localizada na badalada Rua 
Oscar Freire, n. 562, no coraÃ§Ã£o dos Jardins, em SÃ£o Paulo.

Todas as telas nascem em branco. A decisÃ£o de colorir Ã© toda sua.

(Romero Britto)

[FOTO]

Para as turmas da
 Escola 
Walter Carlos de MagalhÃ£es Fraenkel,
 as telas nÃ£o ficam em branco. Inspirados pela ousadia e histÃ³ria do artista, 
e acompanhados pelos professores da unidade, os jovens estudantes descobriram 
talentos e realizaram trabalhos admirÃ¡veis, baseados nas obras de Romero 
Britto.

Seguem algumas das produÃ§Ãµes, que foram apreciadas na XV BIENAL DO LIVRO:

[FOTO]

Pintar Ã© libertar-se, e isso Ã© o essencial
.

(Pablo Picasso)

[FOTO]
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Livros sÃ£o os mais silenciosos e constantes amigos; os mais acessÃ-veis e 
sÃ¡bios conselheiros; e os mais pacientes professores.

(Charles W. Elliot)

[FOTO]

Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianÃ§as possam morar.

(Monteiro Lobato)

[FOTO]

Em vez de pintar coisas puseram-se a pintar ideias
.

(JosÃ© Ortega y Gasset)

[FOTO]

Eu adoraria pintar como o pÃ¡ssaro canta
.

(Claude Monet)

[FOTO]

HÃ¡ pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas hÃ¡ aquelas 
que fazem de uma simples mancha amarela o prÃ³prio sol. 

(Pablo Picasso)

[FOTO]

O caminho para ser imortal Ã© cantar, danÃ§ar, atuar, escrever, pintar... enfim 
Ã© a arte. A arte muda a cada minuto, cria e recria a vida e ao senti-la na 
essÃªncia, nunca mais a esquece e nunca mais serÃ¡s esquecido.

(Roberto Mendes Barbosa)

[FOTO]

[FOTO]

FaÃ§a como os alunos da Escola Municipal Professor Walter Carlos de MagalhÃ£es 
Fraenkel, e inspire-se, pinte telas, quadros, painÃ©is... Use pincÃ©is, tintas, 
lÃ¡pis de cera, canetinhas... 
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Como os jovens artistas, atreva-se a iniciar, segure os pincÃ©is, escolhas as 
cores, misture, imagine... 
OuÃ§a m
sicas, olhe nuvens e crie! Comos os professores Izabel, Maria e Vander 
multiplique o dom de inspirar.

Como disse Romero Britto, a decisÃ£o de colorir Ã© sÃ³ sua!

1Âªcre
(234)

cultura
(4)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ã  DireÃ§Ã£o, professores e alunos, empenhados em um projeto tÃ£o 
bonito! Adoramos todas as formas de arte e acreditamos na transformaÃ§Ã£o do ser
humano atravÃ©s delas.
Ficamos honrados em constatar que excelentes trabalhos sÃ£o desenvolvidos em 
nossas escolas, com a participaÃ§Ã£o de profissionais de ponta.
Postado por 
JOSÃ‰ LUZI
 em 22/09/2011 10:07
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Gosto de entrar neste site e ver o que rola nas outras escolas. Muito bom.
Postado por 
Sylvia
 em 22/09/2011 19:19

"A decisÃ£o de colorir Ã© sÃ³ sua!" Como na arte, a vida tambÃ©m precisa de uma 
decisÃ£o nossa: vamos ser felizes e fazer alguÃ©m feliz tambÃ©m! Inicie por seus
alunos...
Postado por 
Neilda -Rioeduca 8Âª CRE
 em 22/09/2011 19:24

Que lindo trabalho! As crianÃ§as jamais esquecerÃ£o estes momentos. A arte dÃ¡ 
um toque generoso ao homem. ParabÃ©ns aos professores e alunos.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 22/09/2011 22:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/09/2011

 <TÃTULO>
HistÃ³ria e Samba -  Homenagem ao Mestre Waldemiro

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais, blogs.

Alunos e professores da 
Escola Municipal Mestre Waldemiro
 desenvolveram um projeto especial 
para 
comemorarem o vigÃ©simo terceiro aniversÃ¡rio da escola.

[FOTO]

Gestores, coordenadores e professores sabiam que a festividade deveria ser 
planejada com o carinho e dedicaÃ§Ã£o que a unidade merecia. Contudo, queriam a 
participaÃ§Ã£o e o envolvimento dos alunos no evento. 

[FOTO]
 Professores da Escola

A Escola Mestre Waldemiro possui uma histÃ³ria de construÃ§Ã£o, amor, cidadania 
e educaÃ§Ã£o, portanto compartilhar este sentimento com as novas geraÃ§Ãµes era 
essencial para despertar ainda mais o amor da comunidade pela instituiÃ§Ã£o.

[FOTO]
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PorÃ©m, durante o 
planejamento da festa, surgiu

uma pergunta: SerÃ¡ que todos os alunos conheciam a histÃ³ria do Mestre 
Waldomiro? SerÃ¡ que as famÃ-lias conheciam de fato, o patrono da escola? Deste 
modo, o aniversÃ¡rio de 23 anos trouxe a oportunidade de realizar um grande 
evento contando a histÃ³ria do grande mestre.

A professora Claudia e os alunos do quarto e quinto ano estudaram e escreveram 
uma peÃ§a para apresentarem Ã s demais turmas da escola.

[FOTO]

A comemoraÃ§Ã£o trouxe agitaÃ§Ã£o, curiosidade, e um clima festivo a todas as 
turmas.

Os jovens atores sentiram o comum friozinho na barriga ao encarar a plÃ¡teia de 
amigos e professores, mas nÃ£o se intimidaram e deram continuaÃ§Ã£o ao 
espetÃ¡culo esperado.

[FOTO]

De um jeito jovem, divertido e repleto de sorrisos, os alunos contaram a vida de

Waldemiro TomÃ© Pimenta
, um homem que fez histÃ³ria atravÃ©s das batÃ-das inconfundÃ-veis de sua m
sica. O teatro ganhou a atenÃ§Ã£o dos espectadores 
pela beleza da arte encenada e pela sensibilidade das palavras 
repletas de emoÃ§Ã£o, que transformaram 
o evento 
em um espetÃ¡culo de conhecimento, histÃ³ria e cidadania.

[FOTO]

E vocÃª, sabe quem foi Mestre Waldomiro?

[FOTO]

Waldemiro TomÃ© Pimenta nasceu em 15 de agosto de 1901. Em 1917 mudou-se para a 
Magueira e lÃ¡ participou do Bloco dos Arengueiros, comeÃ§ando a carreira de 
percurssionista do samba, tocando pandeiro. Em 1928 o referido bloco deu origem 
a Escola de Samba EstaÃ§Ã£o Primeira de Mangueira. Sete anos mais tarde houve o 
concurso de diretor de bateria e o vencedor seria quem melhor encourasse o 
tamborim. E, Waldemiro foi o vencedor.

[FOTO]

E assim Mestre Waldemiro comandou a bateria da Verde e Rosa por 50 anos, 
conquistando 9 campeonatos. Faleceu em 12 de junho de 1983.

Em 10 de agosto de 1988, apÃ³s consulta Ã  comunidade foi sugerido o nome 
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Mestre Waldemiro
para a escola em substituiÃ§Ã£o ao Centro Cultural ComunitÃ¡rio de SÃ£o 
CristÃ³vÃ£o, que funcionava desde 1983.

[FOTO]

Claro que a festa nÃ£o ficou sÃ³ no teatro, teve muita m
sica, samba, e ao final uma homenagem encantadora: o 
SAMBA WALDEMIRO
, composiÃ§Ã£o da Professora Ana Helena.

A equipe do Rioeduca 
parabeniza os 23 anos da escola, e deseja muitas alegrias e sucesso para toda a 
comunidade da
 ESCOLA MUNICIPAL MESTRE WALDEMIRO
.

Clique
 AQUI 

, e conheÃ§a mais os 
projetos 

realizados por uma equipe de sucesso.

1Âªcre
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 <COMENTÃRIOS>

ConheÃ§o o trabalho desta escola, Ã© realmente maravilhoso. ParabÃ©ns pela 
homenagem ao Mestre Waldemiro!!!
Postado por 
Elisete Baizano
 em 26/09/2011 09:40

ParabÃ©ns!! A equipe dessa Escola Ã© maravilhosa, sÃ£o todos muito comprometidos
com uma EducaÃ§Ã£o de Qualidade. Grande abraÃ§o pra todos!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 26/09/2011 13:59

Fico emocionada ao ver que nossas escolas valorizam a cultura local. Isso Ã© 
tÃ£o importante! Viva Escola Mestre Waldemiro! Viva a arte e o samba!
Postado por 
marilia
 em 26/09/2011 15:54

Muito legal saber a histÃ³ria do nome das escolas!
Espero que algum dia falem da minha!rsrs
Postado por 
Sylvia Gois
 em 27/09/2011 10:29

Muito lindo o trabalho de vocÃªs....ParabÃ©nsssss...
Postado por 
Joseane AbrahÃ£o
 em 06/10/2011 16:19

Eu realmente estou muito emocionada,eu estudava nessa escola quando eu era 
pequena,e ver que a escola continua nesse estado,ajudando vÃ¡rias crianÃ§as e 
com toda essa forÃ§a a tantos anos desse jeito,eu realmente nÃ£o tinha outra 
reaÃ§Ã£o do que a ficar emocionada ... eu sinto muitas saudades da escola,e eu 
quero tirar um dia pra ir aii ... visitar. eu sonho em ir na escola ver como ela
estÃ¡,e queria que todos se lembrassem de mim,que eu era melhor aluna da 
escola,que a Ã¢ngela me amava demaiis,queria que ela me reconhecesse e que ela 
me abraÃ§asse ,, essa escoa vai ser uma escola que jamais serÃ¡ 
esqueciida.jamais mesmo .. bjs
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Postado por 
Bruna
 em 10/01/2012 03:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/09/2011

 <TÃTULO>
E.M Doutor Marcelo CÃ¢ndia 2Âª CRE - A histÃ³ria de vida de seu Patrono

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre.

OlÃ¡ amigos do Rioeduca! Gostaria de apresentar a vocÃªs a emocionante histÃ³ria
de vida de Doutor Marcelo C
ndia. Este Ã© o nome de uma das escolas da 2
 CRE, situada no bairro da Tijuca.

[FOTO]

Dr. Marcelo C
ndia

Marcelo Candia

     o rico que se tornou santo

por Ernesto Arosio

No dia 13 de agosto de 1983, morria em MilÃ£o, ItÃ¡lia, Marcelo Candia, o 
brilhante industrial que, em 1964, vendeu sua ind
stria quÃ-mica, doando todos os seus bens e a sua prÃ³pria vida aos pobres da 
AmazÃ´nia. Com o lucro da venda, construiu para os pobres o Hospital SÃ£o 
Camilo, no AmapÃ¡, confiando-o posteriormente aos padres mÃ©dicos camilianos. 
Passou, em seguida, a viver na colÃ´nia-leprosÃ¡rio de Marituba, partilhando sua
vida com os hansenianos, visitando a Europa para angariar fundos para seus 
leprosos, ainda mais quando o governo desativou a cidade-leprosÃ¡rio que ficou 
praticamente a seu cargo, de dom Aristides Pirovano, ex-bispo de AmapÃ¡, e de 
padres e irmÃ£s.

Abriu e sustentou obras sociais em outros lugares do Brasil, que continuam sendo
atendidas pela fundaÃ§Ã£o Marcelo Candia. Ganhou vÃ¡rios prÃªmios internacionais
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por sua solidariedade com os rejeitados. Marcelo nÃ£o deixou nada escrito, mas 
somente o testemunho de sua vida de apÃ³stolo da caridade, que se despojou de 
tudo e seguiu a Cristo, servindo aos pobres: o exemplo de um santo moderno que 
fez da riqueza um meio para sua santidade. Ao concluir o processo diocesano para
a beatificaÃ§Ã£o de Marcelo (1991), o entÃ£o cardeal Martini, de MilÃ£o, 
sintetizou sua vida em poucas palavras:

Marcelo Candia Ã© o modelo do leigo compromissado, dedicado, corajoso, que levou
ao extremo a palavra de Cristo de vender tudo e de se pÃ´r a serviÃ§o dos 
pobres, dos 
ltimos, com toda a sua riqueza
. Marcelo Candia Ã© o santo dos tempos modernos: dois tÃ-tulos universitÃ¡rios, 
tenente de artilharia durante a Segunda Guerra, industrial de sucesso que dava o
justo valor ao dinheiro, sempre envolvido em obras de solidariedade, provava com
sua vida que as riquezas podem ser instrumento de santidade herÃ³ica e que um 
rico pode se tornar santo.

A grandeza do Dr. Marcelo brotava da sua vida de fÃ© e de caridade. Era um 
empresÃ¡rio livre, como foi um santo livre. NÃ£o pertencia a nenhum movimento, 
nem instituto religioso e definia-se, simplesmente, como um 
batizado
 que via nos pobres e, especialmente, nos hansenianos, a imagem de Cristo 
sofredor e rejeitado pela sociedade opulenta e acomodada. Quando se fixou em 
Marituba, dividia sua vida com os leprosos, sem nenhuma separaÃ§Ã£o ou 
restriÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o aos doentes e gostava de conviver com eles.

Quando vim para a AmazÃ´nia, pensava que o dom maior que podia fazer aos pobres 
era o meu dinheiro e as minhas capacidades profissionais, mas entendi que eles 
eram o verdadeiro tesouro. NÃ£o fui eu que dei algo para eles, mas eles que me 
deram
. Adal
cio Calado, hanseniano que convivia com ele em Marituba, lembrava que 
o dr. Candia nÃ£o somente nos ajudava com as obras sanitÃ¡rias e sociais, mas 
nos amava e, nele, percebÃ-amos o amor que Deus tinha tambÃ©m por nÃ³s, 
leprosos, recusados por todos...

Fazia tudo por amor a Deus, nada procurava para si, mas tudo o que possuÃ-a era 
para os pobres, os doentes, especialmente para nÃ³s, hansenianos. Era herÃ³ico 
na sua doaÃ§Ã£o. Ele, rico e culto, vivia a sua vida em nosso meio e nada 
podÃ-amos dar-lhe em troca. Era o exemplo vivo e palpÃ¡vel do amor de Deus entre
nÃ³s
. Marcelo, como homem e empresÃ¡rio moderno nÃ£o era um paternalista, mas 
administrava cuidadosamente seu dinheiro e as grandes contribuiÃ§Ãµes que 
recebia de amigos.

Este dinheiro era usado nÃ£o simplesmente como gesto de caridade de quem dava 
porque tinha, mas quem podia, era ajudado a aprender um trabalho nos oficinas 
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criadas na colÃ´nia, para se tornar independente, uma vez que saÃ-sse do 
leprosÃ¡rio. Sempre repetia que quem muito recebeu, muito devia dar para que os 
pobres pudessem viver sua dignidade de filhos de Deus. A causa de beatificaÃ§Ã£o
de Marcelo Candia encontra-se em fase avanÃ§ada.

Fonte: http://www.pime.org.br/mundoemissao/testemunhoscandia.htm

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 27/09/2011

 <TÃTULO>
C.M Raio de Sol mostra importÃ¢ncia de higienizar as mÃ£os

<TAGS>
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VocÃªs sabem a import
ncia de higienizar as mÃ£os? Sabem mesmo como fazer isto corretamente? Pois 
entÃ£o vamos aprender com o blog da C.M. Raio de Sol!

Foi realizada uma atividade na C.M. Raio de Sol com uma parceria do Bairro 
Educador e os graduandos em Biomedicina da UNIRIO em que o objetivo era mostrar 
a import
ncia de se higienizar as mÃ£os corretamente. As pessoas que participaram tiveram
suas mÃ£os cobertas de tinta vermelha e tiveram que lavar suas mÃ£os com os 
olhos vendados.Feito isto, apÃ³s retirar as vendas, puderam observar o 
resultado. Vejam as imagens!

[FOTO]

[FOTO]

Por que fazer a higienizaÃ§Ã£o das mÃ£os?

As mÃ£os constituem a principal via de transmissÃ£o de microrganismos, pois a 
pele Ã© um possÃ-vel reservatÃ³rio de diversos microrganismos, que podem se 
transferir de uma superfÃ-cie para outra, por meio de contato direto (pele com 
pele), ou indireto, atravÃ©s do contato com objetos e superfÃ-cies contaminados.
Passo a passo:

1
. Abrir a torneira e molhar as mÃ£os, evitando encostar-se Ã  pia.

2
. Aplicar na palma da mÃ£o quantidade suficiente de sabÃ£o lÃ-quido para cobrir
todas as superfÃ-cies das mÃ£os.

3
. Ensaboar as palmas das mÃ£os, friccionando-as entre si.

4
. Esfregar a palma da mÃ£o direita contra o dorso da mÃ£o esquerda entrelaÃ§ando
os dedos e vice-versa.

5
. EntrelaÃ§ar os dedos e friccionar os espaÃ§os interdigitais.
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6
. Esfregar o dorso dos dedos de uma mÃ£o com a palma da mÃ£o oposta, segurando 
os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa.

7
. Esfregar o polegar direito, com o auxÃ-lio da palma da mÃ£o esquerda, 
utilizando-se movimento circular e vice-versa.

8
. Friccionar as polpas digitais e unhas da mÃ£o esquerda contra a palma da mÃ£o 
direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa.

9
. Esfregar o punho esquerdo, com o auxÃ-lio da palma da mÃ£o direita, utilizando
movimento circular e vice-versa.

10
. Enxaguar as mÃ£os, retirando os resÃ-duos de sabÃ£o. Evitar contato direto das
mÃ£os ensaboadas com a torneira.

11
. Secar as mÃ£os com papel-toalha descartÃ¡vel, iniciando pelas mÃ£os e seguindo
pelos punhos. Desprezar o papel-toalha na lixeira para resÃ-duos comuns.

Na camada mais superficial da pele pode-se encontrar bactÃ©rias Gram-negativas, 
como enterobactÃ©rias (Ex: Escherichia coli), bactÃ©rias nÃ£o fermentadoras (Ex:
Pseudomonas aeruginosa), alÃ©m de fungos e vÃ-rus que podem ser removidos por 
aÃ§Ã£o mec
nica pela higienizaÃ§Ã£o das mÃ£os com Ã¡gua e sabÃ£o, sendo eliminada com mais 
facilidade quando se utiliza uma formulaÃ§Ã£o anti-sÃ©ptica (Ex: Ã¡lcool a 70% 
em gel).

Para que higienizar as mÃ£os?

A higienizaÃ§Ã£o das mÃ£os apresenta as seguintes finalidades:

 RemoÃ§Ã£o de sujidade, suor, oleosidade, pÃªlos, cÃ©lulas descamativas e da 
microbiota da pele, interrompendo a transmissÃ£o de infecÃ§Ãµes veiculadas ao 
contato.

 PrevenÃ§Ã£o e reduÃ§Ã£o das infecÃ§Ãµes causadas pelas transmissÃµes cruzadas.

A eficÃ¡cia da higienizaÃ§Ã£o das mÃ£os depende da duraÃ§Ã£o e da tÃ©cnica 
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empregada.

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÃ‡ÃƒO DAS MÃƒOS

IMPORTANTE

     Antes de iniciar a higienizaÃ§Ã£o das 
mÃ£os, Ã© necessÃ¡rio retirar jÃ³ias (anÃ©is, pulseiras, relÃ³gio), pois sob 
tais objetos podem acumular-se microrganismos. Estas podem ser recolocadas apÃ³s
higienizaÃ§Ã£o das mesmas.

 HIGIENIZAÃ‡ÃƒO SIMPLES DAS MÃƒOS (LAVAGEM COM ÃGUA E SABÃƒO)

     Finalidade: Remover os microrganismos 
que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e
as cÃ©lulas mortas, retirando a sujidade propÃ-cia Ã  permanÃªncia e Ã  
proliferaÃ§Ã£o de microrganismos.DuraÃ§Ã£o do procedimento: 40 a 60 segundos.

IMPORTANTE

 No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize 
papel-toalha.

 O uso coletivo de toalhas de tecido Ã© contra-indicado, pois estas permanecem 
midas, favorecendo a proliferaÃ§Ã£o bacteriana. 
 Deve-se evitar Ã¡gua muito quente ou muito fria na higienizaÃ§Ã£o das mÃ£os, a 
fim de prevenir o ressecamento da pele.

Agradecemos a C.M. Raio de Sol por esta aula de higiene! Acho que agora todos 
ficaremos mais atentos.Que tal repassar estas informaÃ§Ãµes na sua escola?

     Fatima Costa
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 <COMENTÃRIOS>

A correta higienizaÃ§Ã£o das mÃ£os Ã© extremamente importante para a prevenÃ§Ã£o
de doenÃ§as. Gostei da pastagem do blog da C.M. Raio de Sol!. Muito objetiva e 
didÃ¡tica.
Postado por 
nomeComentario
 em 29/09/2011 16:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/09/2011

 <TÃTULO>
Educando na 3Âª CRE - Professora ClÃ¡udia Nunes

<TAGS>
Tags: 
entrevistas, 3Âªcre.

Este trabalho de representante da 3
 CRE junto ao Rioeduca me permitiu conhecer atividades, escolas e sobretudo 
pessoas que fazem da educaÃ§Ã£o um trabalho de excelÃªncia diÃ¡rio. Trabalho 
duro, pesado, mas bem feito e gratificante. Hoje, gostaria de apresentar a 
vocÃªs uma das pessoas que conheci nesta trajetÃ³ria. Sempre que possÃ-vel 
buscarei apresentar-lhes alguns Ã³timos profissionais que encontrei por este 
caminho.

A coordenadora do CIEP Patrice Lumumba, ClÃ¡udia Nunes, enviou-nos um e-mail em 
meados do mÃªs de maio para divulgar um evento. Seria o I CafÃ© LiterÃ¡rio do 
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CIEP Patrice Lumumba. VocÃªs podem conferir no link ao lado o post gerado por 
esta iniciativa: 
I CafÃ© LiterÃ¡rio CIEP Patrice Lumumba.

[FOTO]

Ela Ã© professora PII de 40 horas desde 1992. E, durante 14 anos, trabalhou no 
CIEP ProcÃ³pio Ferreira do EI ao 5
 ano e ProgressÃ£o. Naquela Ã©poca, incentivada pela Diretora Sueli Janiques e 
pela Coordenadora DÃ©bora Macedo, assumiu o cargo de Professor de Apoio Ã s 
Oficinas. Ela tambÃ©m foi Coordenadora PedagÃ³gica no CIEP Chanceller Willy 
Brandt e aceitou novos desafios sendo Diretora Adjunta da E.M. Bento Ribeiro, 
onde trabalhou com alunos do 6
 ao 9
 ano e Classe Especial. Ou seja, teve uma trajetÃ³ria profissional como a de 
muitos professores da nossa rede e segundo ela:

 Tenho um carinho especial por cada escola que trabalhei. NÃ£o existe escola 
pior ou melhor e sim a convivÃªncia e o respeito ao prÃ³ximo. Fiz muitos amigos 
e, com alguns alunos, mantenho contato atÃ© hoje.

Quando da realizaÃ§Ã£o do I CafÃ© LiterÃ¡rio, mantive contato com ela para 
organizarmos as fotos e o texto da postagem. Foi entÃ£o que pude perceber a sua 
dedicaÃ§Ã£o aos alunos e, principalmente, a sua disposiÃ§Ã£o em participar 
verdadeiramente da educaÃ§Ã£o deles. Em suas palavras, 
 tento sempre realizar (meu trabalho) com perfeiÃ§Ã£o e alegria! (...) acho que 
Ã© porque tudo que faÃ§o, faÃ§o por amor Ã  profissÃ£o, amor aos alunos...

[FOTO]

[FOTO]

Esse amor transparece no carinho com que relata suas experiÃªncias profissionais
desenvolvendo
 com todos os alunos da escola ( CIEP PrÃ³copio Ferreira) atividades de m
sica (Oficina de Flauta Doce), arte, danÃ§a, participaÃ§Ã£o dos projetos da SME,
como FECEM, Mostra de DanÃ§a, Escola de Bamba, Tirando a Droga de Cena. Fomos 
vencedores de muitos concursos e tivemos algumas publicaÃ§Ãµes na revista NÃ³s 
da Escola, Jornal Educar, Multirio. (...) JÃ¡ ganhei o concurso Tirando a Droga 
de Cena em que proporcionei aos alunos ganharem um computador! Agora pode nÃ£o 
valer muito, mas, na Ã©poca, em que ninguÃ©m tinha? JÃ¡ venci FECEM, Concurso de
Samba Enredo... sempre fui uma professora participativa. .... a Multirio jÃ¡ 
visitou minha escola por 2 vezes... 

Ã‰ desejo dela repetir este desempenho.
 Atualmente, minha 
grande famÃ-lia
 Ã© o CIEP PATRICE LUMUMBA onde estou muito feliz! Procuro realizar o melhor 
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trabalho possÃ-vel. AgradeÃ§o Ã s minhas diretoras: Marelise Vieira, T
nia Mara e Ana Reis por acreditarem em meu trabalho e estarem sempre presentes. 
A uniÃ£o Ã© o segredo do sucesso! Procuro desenvolver atividades com o apoio de 
toda a equipe. Agora, como coordenadora, organiza os eventos, tornando a escola 
um espaÃ§o que vai alÃ©m da leitura e da escrita. Tenho o apoio dos professores 
que contribuem com o sucesso! 

 Meu dia a dia Ã© sempre muito corrido. SÃ£o 15 turmas em horÃ¡rio integral do 
EI ao 5
 ano e a noite ainda tem o PEJA! Conto com o apoio da DireÃ§Ã£o, principalmente 
em relaÃ§Ã£o ao PEJA, uma novidade. Nunca consigo atender a todos no tempo que 
eu gostaria, mas vou fazendo as anotaÃ§Ãµes para nÃ£o esquecer de nada. Procuro 
enviar todos os documentos solicitados dentro do prazo e seguir em frente, 
contribuindo para o bom rendimento escolar dos meus alunos. 

Ã‰ esta vontade de realizar e de acreditar no potencial dos alunos que fica 
clara em seus relatos sobre o aluno portador de deficiÃªncia auditiva que 
apresentou-se no Show de Talentos danÃ§ando (!) funk ou sobre a adolescente 
proibida de participar pela mÃ£e, por causa do falecimento do irmÃ£o, mas que 
participou mesmo assim para homenageÃ¡-lo. Ou na comemoraÃ§Ã£o pela 
participaÃ§Ã£o no FECEM, mesmo que nÃ£o tendo ganhado, o importante Ã© que o 
aluno se sinta realizado.

[FOTO]
No alto, prof. Marco Ananias com os alunos. Claudia, aluno Juan, Diretora 
Marelise, 

Em seu relato sobre a participaÃ§Ã£o dos alunos do PEJA no CafÃ© LiterÃ¡rio, a 
descoberta de um aluno, escritor desde os 11 anos, mas que nunca tinha sido 
valorizado.

 Ele confessou que sempre escreveu poesias, textos desde os 11 anos e que a 
principal inspiraÃ§Ã£o, no momento, era o filho de 1 ano. Na mesma hora, eu 
disse: vocÃª serÃ¡ o entrevistado no CafÃ© LiterÃ¡rio, pra contar e passar a sua
experiÃªncia como escritor. E assim, foi... No dia, alÃ©m do que ele havia 
prometido ler, ele, por si prÃ³prio, trouxe mais dois textos e na hora pediu 
para ler, na surpresa.

     SÃ£o essas pequenas coisas que, na 
verdade, sÃ£o muito significativas. Ele teve o talento reconhecido por toda a 
escola, talento esse que passaria despercebido.

Pequenos detalhes que sÃ³ podem ser vistos sob um olhar atento de quem deseja 
ver o que o aluno tem para mostrar. Ele aponta como momento marcante da sua 
trajetÃ³ria profissional

 a experiÃªncia que eu tive em 2010, na EM Municipal Bento Ribeiro, onde eu era 
Diretora Adjunta. Eu e a Coordenadora VerÃ´nica JÃ³ia organizamos um show de 
talentos e as inscriÃ§Ãµes estavam abertas a todos os alunos. Um aluno da Classe
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Especial pediu para cantar 
qualquer coisa
, pois ele queria participar e nÃ£o importava como. Eu sugeri que ele cantasse 
uma m
sica gospel, famosa na Ã©poca. No dia marcado, tamanha foi a surpresa de todos. 
Ele simplesmente deu um show, com uma voz, num tom tÃ£o expressivo misturado com
a interpretaÃ§Ã£o que arrancou lÃ¡grimas de toda a platÃ©ia presente. Um exemplo
de forÃ§a de vontade e determinaÃ§Ã£o. Ã‰ assim que devemos encarar a vida... 

Ela pediu que eu incluÃ-sse o vÃ-deo RECICLAGEM - CIEP ProcÃ³pio Ferreira/Rio de
Janeiro/RJ - XVII FECEM 2005 como um momento especial. O mesmo sugerido pelo 
prof. Marco Ananias, de Ed. FÃ-sica, que trabalhou com ela no CIEP ProcÃ³pio 
Ferreira e agora no CIEP Patrice Lumumba e a definiu

como sempre aquela pessoa vibrante, entusiasmada no que faz, que aceita os 
desafios e dificuldades que surgem sabendo que trabalhando e mergulhando na 
causa as soluÃ§Ãµes aparecerÃ£o e conseguiremos atingir nossos objetivos. Apesar
do dinamismo e das explosÃµes de idÃ©ias, nÃ£o esquece de ter o foco nos alunos 
e no aprendizado que eles levarÃ£o desses momentos escolares. Valoriza a 
participaÃ§Ã£o, a superaÃ§Ã£o e interesse de todos os envolvidos e faz questÃ£o 
de agradecer e homenagear.

 [VÃDEO]

Para finalizar o nosso bate-papo, pedi Ã  ClÃ¡udia uma frase. Ela escolheu uma 
surgida em seu relato sobre o CafÃ© LiterÃ¡rio.

[FOTO]

Muito prazer em conhecÃª-la, Prof
 ClÃ¡udia Nunes!
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Fico muito feliz em saber qua a ClÃ¡udia continua com a mesma garra de quando a 
conheci no CIEP ProcÃ³pio Ferreira. Muito criativa e sagaz, sempre gostou de 
envolver suas turmas em atividades que alegravam a todos e trazia o conhecimento
de forma lÃºdica. ParabÃ©ns.
Postado por 
Rita Loureiro
 em 30/09/2011 12:35

Eu participei do Show de Talentos. E vi as crianÃ§as e os adolescentes 
empenhados, envolvidos com o trabalho e tendo a oportunidade de descobrir o seu 
prÃ³prio talento. Parabens, Claudia!!!
Postado por 
GraÃ§a
 em 03/10/2011 21:59

A Claudia jÃ¡ trabalhou no Ciep Willy Brandt e sempre demonstrou alegria e 
capacidade em tudo que executou. 
E claramente possivÃ©l melhorar qualquer ambiente com profissionais estimulados 
e capacitados como a Claudia.
  ParabÃ©ns.  Sucesso e Paz
Postado por 
Edson Santos
 em 04/10/2011 19:22

A equipe do CIEP PATRICE LUMUMBA Ã© muito boa. Todos estÃ£o integrados nos 
eventos que ocorrem, principalmente nossa coordenadora que tem um enorme 
talento. Sou feliz por fazer parte desse grupo tÃ£o unido!!!
Postado por 
Edna Aparecida
 em 05/10/2011 12:28

No que tange aos axcelentes comentÃ¡rios, sÃ³ tenho a felicitar-me e agredecer 
por ter a oportunidade de estagiar no CIEP Patrice Lumumba e ser devidamente 
direcionado pela coordenaÃ§Ã£o pedagÃ³dica. Ã‰ marcante a perseveranÃ§a e o 
empenho em fazer estimular a prÃ¡tica pedagÃ³gica de forma socio-interacivista 
buscando enaltecer a educaÃ§Ã£o e os elos da escola-comunidade.
Postado por 
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Rafael Curty
 em 06/10/2011 15:41

ParabÃ©ns! Continue assim o mundo precisa de educadores como vocÃª. KÃ¡tia
Postado por 
katia
 em 08/10/2011 22:05

ParabÃ©ns ClÃ¡udia.....Que vc continue sendo essa educadora que faz a 
diferenÃ§a....
Postado por 
Caroline
 em 09/10/2011 10:53

Amiga, seu trabalho Ã© maravilhoso. Sou sua fÃ£ e sempre estou divulgando entre 
as colegas que ainda nÃ£o puderam conhecer. Desejo que Deus esteja te iluminando
por muitos e muitos anos para que vocÃª continue proporcionando Ã  tantas 
crianÃ§as oportunidades Ãºnicas. Beijos
Postado por 
Sonia Massadar
 em 09/10/2011 11:53

O trabalho da Claudia Nunes Ã© sempre sinÃ´nimo de sucesso. Tive o imenso prazer
de trabalhar com ela no Ciep Willy Brandt onde foram realizados grandes 
projetos. 
Uma pessoa dinÃ¢mica, com muita garra para o trabalho e comprometida com os 
ideais da EducaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns, ClÃ¡udia.
Postado por 
AndrÃ© Machado
 em 10/10/2011 14:12

ParabÃ©nsssss!!Amigaaaaaaa....!!!
Adoreiiii...vc Ã© uma excelente profissional!!
Continue assimmm!!!Bjsss...Nenseeeeeeee..!!!
Postado por 
viviane Correa
 em 11/10/2011 13:55

FaÃ§o minhas as palavras do prof. Marco Ananias, pois tive o prazer de trabalhar
com a ClÃ¡udia na Escola Bento Ribeiro e pude vivenciar todo o empenho desta 
maravilhosa profissional, que sabe valorizar os alunos e toda a equipe que 
participa dos seus projetos. ClÃ¡udia, vocÃª estÃ¡ fazendo muita falta na Bento 
Ribeiro... Sucesso sempre! VocÃª merece!
Rosane BraganÃ§a- Prof@ Doc.I L.P.
Postado por 
Rosane BraganÃ§a
 em 13/10/2011 01:38

ParabÃ©ns Claudia!! A educaÃ§Ã£o brasileira precisa de pessoas como vc! ForÃ§a, 
garra e determinaÃ§Ã£o.
Grande bj
Postado por 
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AndrÃ©a Nunes
 em 16/10/2011 19:36

ClÃ¡udia, vocÃª Ã© uma profissional incrÃ-vel, animada, dinÃ¢mica, criativa, 
generosa... E sei que faz de tudo para o melhor de seus alunos. ParabÃ©ns amiga 
pela dedicaÃ§Ã£o! Te adoro!
Postado por 
VerÃ´nica Joia
 em 17/10/2011 10:05

Claudinha...ParabÃ©ns !!!!!!!! Nos 14 anos que nos foi permitido ficar juntas vc
demonstrou que a educaÃ§Ã£o vale a pena. Conseguiu fazer daqueles escolhidos, 
por opÃ§Ã£o nossa,  " os piores"  transformÃ¡-los nos melhores fazendo com que 
acreditassem em si e portanto poderiam chegar aonde desejassem. Sua criatividade
os levou a sonhos impossÃ-veis....A mÃ¡quina de calcular  em papel..e a de 
escrever...imitando computador??? As flautas  pelos corredores. Lembra ????? 
Quantos concursos ganhos. Sobre Droga....um tabu no local.
VocÃª conseguiu e conseguirÃ¡ sempre. Me orgulho muito de ter feito parte da sua
trajetÃ³ria pedagÃ³gica. (ComentÃ¡rio postado em 02/10)
Postado por 
Sueli Grau Paula Ramos Janiques
 em 21/10/2011 13:43

Amiga! Como vc bem sabe sempre valorizei a profissional que vc Ã©. E lÃ¡ vÃ£o 
muitos e muitos anos juntas... NÃ£o tenho motivos para me surpreender porque sou
conhecedora da tua competÃªncia, e sei que tudo que se dedica a fazer, o faz com
toda a tua garra e competÃªncia... Minha satisfaÃ§Ã£o e alegria Ã© poder vibrar 
cada dia mais com a tua vitÃ³ria.
Postado por 
Janete Ribeiro
 em 05/11/2011 23:52

Fui aluna da Tia ClaÃºdia (hoje com 19 anos, ainda a chamo assim) no CIEP 
ProcÃ³pio Ferreira, tive o prazer de vivenciar muitas coisas boas com ela e de 
participar de todos os seus projetos, e hoje eu reconheÃ§o que ELA fez a MAIOR 
DIFERENÃ‡A na minha vida sim! Ela sempre foi alegre, vibrante, e dedicada. 
Sempre vinha com novidades pra gente.
GraÃ§as a ela tomei gosto pela Bossa Nova, a leitura, a flauta doce, a danÃ§a 
(sinto muita falta disso) e muitas outras coisas.
Fiquei muito orgulhosa dela quando li a matÃ©ria e espero que ela continue 
sempre com esse lindo trabalho.
Postado por 
Daniela Bernardo
 em 28/07/2012 21:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 27/09/2011

 <TÃTULO>
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AlemÃ£o Fashion Day: Bairro Educador e  escolas da 3Âª CRE entram para o mundo 
da moda

<TAGS>
Tags: 
eventos, 3Âªcre, blogsdeescolas, bairroeducador.

[FOTO]

Deu no blog 
BAIRRO EDUCADOR NO COMPLEXO DO ALEMÃƒO
.

 Aconteceu nesta sexta-feira, 23 de setembro de 2011, na Escola Municipal Nereu 
Sampaio, em Inha
ma, o evento AlemÃ£o Fashion Day, que reuniu 150 crianÃ§as e jovens das Escolas 
Municipais Rubens Berardo, JosÃ© Aparecido do Prado Sarti, Professor MourÃ£o 
Filho, Professora Vera Sabrack Sampaio, Professor Afonso VÃ¡rzea, as creches 
municipais Nova BrasÃ-lia, JosÃ© Vieira e a EDI Dona Lindu, todas de nossa 
comunidade. Os alunos e alguns responsÃ¡veis desfilaram com roupas feitas ou 
customizadas especialmente para o evento, muitas delas por eles prÃ³prios, que 

 teve como temas o Nordeste, a Ãfrica, a identidade do adolescente e a 
reciclagem. A atividade foi a culmin
ncia do trabalho realizado com as escolas participantes, onde os professores 
utilizaram os temas do desfile para trabalhar PortuguÃªs, MatemÃ¡tica, HistÃ³ria
e CiÃªncias. O evento nÃ£o se limitou ao desfile, aconteceram apresentaÃ§Ãµes de
capoeira, samba, danÃ§as e diversas manifestaÃ§Ãµes culturais, tudo num ambiente
alegre, onde se via o empenho de todos os envolvidos, tanto nas apresentaÃ§Ãµes 
quanto na organizaÃ§Ã£o e no apoio as atividades. O AlemÃ£o Fashion Day, que foi
coordenado pelo projeto Bairro Educador, mostrou ser um grande instrumento de 
integraÃ§Ã£o social, de valorizaÃ§Ã£o da cultura regional, do aumento da 
autoestima e principalmente mais uma ferramenta de aprendizado, onde o meio 
moda, desfiles, danÃ§a e tudo que agrada os jovens nesse mundo fashion
 foi usado para atingir o fim que Ã© a EducaÃ§Ã£o.

[FOTO]

O evento propÃ´s aos alunos um trabalho interdisciplinar com resultados 
prÃ¡ticos atravÃ©s do mundo da moda. Eles trabalharam com a diversidade 
cultural, tema bastante atual. Mostraram nossas influÃªncias culturais no vestir
atravÃ©s das escolhas de tecidos, estampas e modelos. Aprenderam a expressar 
suas ideias utilizando os elementos da moda como a customizaÃ§Ã£o e ainda 
reciclaram tecidos, lacres de latas de alumÃ-nio e tampinhas de garrafas pets. O
resultado deu pano para mangas, camisetas e vestidos.

Eles vestiram a camisa com orgulho e acho que o Rio de Janeiro ganhou mais um 
espaÃ§o para a divulgaÃ§Ã£o da moda carioca. Confira no blog, as fotos 
compartilhadas. Elas mostram mais sobre o que foi trabalhado alÃ©m do evento da 
moda e as parcerias com o Bairro Educador, SESC e CRAS de Ramos.
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[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

bairroeducador
(18)

 <COMENTÃRIOS>

Bela iniciativa! No planejamento da nossa U.E temos o GastÃ£o Fashion 
SustentÃ¡vel que acontecerÃ¡ em novembro, sendo as roupas confeccionadas com 
material reciclÃ¡vel.. Enviaremos convite a vocÃªs! :)
Postado por 
GastÃ£o Monteiro Moutinho
 em 27/09/2011 12:09

Muito boa esta postagem, excelente texto, a frase "O resultado deu pano para 
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mangas, camisetas e vestidos" foi muito bem colocada, disse tudo, descreveu bem 
o evento! As crianÃ§as da MourÃ£o com suas camisetas customizadas, ficaram 
bonitas na foto. ParabÃ©ns a todos que participaram abrilhantando o AlemÃ£o 
Fashion Day e a vcs do Rioeduca por ajudar a dar visibilidade ao que se faz com 
empenho e com prazer, em prol da EducaÃ§Ã£o
Postado por 
Renato Nascimento
 em 27/09/2011 12:12

Que legal! VÃ¡rias escolas reunidas. Lindo, lindo! Deve ter dado um trabalho 
enorme, mas tambÃ©m o dobro de satisfaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns!
Postado por 
Elisiene
 em 27/09/2011 22:28

muito legal!!!!!
Postado por 
glauciane
 em 10/10/2011 18:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/09/2011

 <TÃTULO>
A E.M. JoÃ£o de Deus Ã© FELIZ!!

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos, 4Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

Uma sÃ-ntese do P.P.P. da Escola Municipal JoÃ£o de Deus:

O corpo docente e a equipe administrativa estÃ£o voltados para dar 
prosseguimento ao desenvolvimento dos valores humanos como: justiÃ§a, verdade, 
preservaÃ§Ã£o da natureza, amizade, Ã©tica, sa
de e a prÃ¡tica da cidadania.
A meta a ser alcanÃ§ada este ano Ã© de 90% de aproveitamento escolar.

Objetivo Geral:
Compreender e saber identificar a arte como um fato histÃ³rico contextualizado 
em diversas culturas conhecendo, respeitando e podendo observar as produÃ§Ãµes 
presentes no entorno, assim como, as demais produÃ§Ãµes do patrimÃ´nio cultural 
e do universo natural identificando a existÃªncia de diferenÃ§as nos padrÃµes 
artÃ-sticos e estÃ©ticos.Desenvolver o gosto e o espÃ-rito artÃ-stico atravÃ©s 
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do conhecimento de diversas formas de arte: apreciaÃ§Ã£o de pinturas, 
esculturas, m
sica, teatro, danÃ§as...
Estipular e desenvolver os valores humanos como: CooperaÃ§Ã£o, respeito, 
verdade, dignidade, solidariedade, gratidÃ£o e outros.

Objetivo especÃ-fico:
Utilizar o PPP como ferramenta de conhecimento para que atitudes comportamentais
tornem a convivÃªncia humana mais agradÃ¡vel;

Linhas de aÃ§Ã£o com o corpo docente:
Acompanhar a avaliaÃ§Ã£o adotada pela U.E. considerando seu carÃ¡ter formativo, 
processual, diagnÃ³stico, investigativo, prospectivo e transformador, envolvendo
as observaÃ§Ãµes do professor, atravÃ©s de pesquisas, atividades de aula e casa,
provas, teste, assiduidade, artes e outros que serÃ£o registradas em DiÃ¡rio de 
Classe que resultarÃ¡ no conceito final do aluno;

Linhas de aÃ§Ã£o com o corpo discente:
Participar de diferentes atividades que envolvam troca de opiniÃµes e o resgate 
de depoimentos, favorecendo assim, o desenvolvimento do espÃ-rito crÃ-tico e a 
organizaÃ§Ã£o das ideias para a defesa de argumentos e pontos de vista;
Refletir sobre o juÃ-zo de valores que demonstre preconceitos.

Linhas de aÃ§Ã£o com a comunidade:
 Promover encontros como palestras, reuniÃµes, festas cÃ-vicas e/ou 
comemorativas, COC e outras atividades com a co-participaÃ§Ã£o efetiva da 
famÃ-lia no cotidiano escolar de seus filhos;
Prestar contas Ã  comunidade escolar de toda a situaÃ§Ã£o financeira das verbas 
escolares (PDDE e SDP) atravÃ©s de reuniÃµes com representantes do CEC e 
GrÃªmio, pais representantes e murais informativos;

Trabalhando o PPP atravÃ©s de eventos na Escola:

Sarau LiterÃ¡rio (leitura/escrita/oralidade, dramatizaÃ§Ã£o);
Festa do PPP (arte, danÃ§a, leitura, escrita, diversÃ£o, uniÃ£o);

ConclusÃ£o:
Acreditamos que a cada dia surge sempre uma oportunidade para a busca da 
felicidade atravÃ©s do aperfeiÃ§oamento de nossas aÃ§Ãµes e atitudes enquanto 
educadores.
Buscando melhoria na qualidade de ensino, e cientes de que todas as 
experiÃªncias do conhecimento sÃ£o necessÃ¡rias para embasar uma aprendizagem 
com amplitude e eficiÃªncia, utilizamos a leitura, a escrita e a arte como 
instrumentos que transformam as aulas em momentos prazerosos facilitando o 
processo de aprendizagem dos conte
dos trabalhados. 

Com certeza, o melhor investimento do ser humano Ã© o estudo para o atual mundo 
empreendedor em que vivemos. 

Sendo assim, com o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico 2011 de tÃ-tulo 
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Pro dia nascer feliz!
 nossos alunos terÃ£o a oportunidade de aprender a ter um olhar diferenciado 
para as coisas boas que a vida proporciona a cada dia.
 Texto: 
Equipe da Unidade

A FESTA

Release :

Cada dia que comeÃ§a traz consigo muitas oportunidades de sermos felizes de 
verdade. Tudo que precisamos Ã© acreditar que a felicidade Ã© possÃ-vel e 
praticÃ¡-la a cada dia que nasce.

1
 Turno:

 O E. I. 10, da professora JanaÃ-na, acredita na felicidade e pintou um lindo 
arco-Ã-ris para deixar o mundo mais colorido e ajudar o dia a nascer feliz! (M

 sica: Arco-Ãris da Xuxa)

 A turma 1401, da professora Daleth, afirmou que para sermos felizes dependemos 
somente de nÃ³s mesmos! (M
sica - Pra ser feliz/Sou feliz - Eliana)

 As sereias e os peixinhos da turma 1101, da professora Rosane contou as 
vantagens de se viver feliz no fundo do mar! (M
sica: Aqui no mar - Tema do filme 
A pequena sereia
)

 A turma 1501, da professora Rosilene, provou que basta um olhar diferente para 
mudar os sentimentos negativos e fazer nascer a felicidade mesmo em um dia ruim!
(M
sica: Sentimentos sÃ£o. Tema do filme 
A Bela e a Fera
)

 E finalizando, a turma 1301, da professora Teresa, que desejou a todos um Happy
Day! (M
sica: Oh! Happy Day 
 Sister Act e Jota Quest)

2
 Turno:

 PremiaÃ§Ã£o do aluno JoÃ£o Victor, vencedor do Concurso cultural e autor do 
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desenho que estampou a camisa da equipe na festa.

 A turma E.I.20, da professora Tatiane acredita na felicidade e levou a mensagem
que os dias ruins passam depressa assim como os dias de chuva dÃ£o lugar a 
lindos dias de sol! (M
sica: Felicidade - Marcelo Jeneci)

 Em seguida, a turma 1102, da professora Paula nÃ£o negou que a vida Ã© bela e 
que corre atrÃ¡s da felicidade, mesmo que ela esteja lÃ¡ em Hollywood! (M
sica: Hollywood - Lucinha Lins)

 A turma 1201 da professora Rosane, com seus peixinhos e sereias mostrou para 
todos as vantagens se ser feliz no fundo do mar! (M
sica: Aqui no mar. Tema do filme 
A Pequena Sereia
) 

 JÃ¡ a turma 1502, da professora Valeska, representou aquilo que faz qualquer 
dia feliz para uma crianÃ§a: As brincadeiras! (M
sica: pout-pourri brincadeiras de crianÃ§a.)

 E novamente, finalizando as apresentaÃ§Ãµes desejando a todos que tivessem um 
Happy Day, a turma 1402, da professora Teresa. (M
sica: Oh!Happy Day! - pout-pourri Sister Act + Jota Quest)

[FOTO]

Se vocÃª gostou do que viu, acompanhe essas e outras experiÃªncias no 
http://emjoaodedeus.blogspot.com/
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 <COMENTÃRIOS>

Muito lindo! ParabÃ©ns!! Que Deus continue lhes abenÃ§oando com ideias criativas
que integram e contribuem para um escola mais democrÃ¡tica e acessÃ-vel! 
ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Renata Albudane
 em 23/09/2011 12:24

OlÃ¡ Dyone, parabÃ©ns pela linda festa! Realmente sua escola parece transmite 
felicidade, basta ver a carinha das professoras e funcionÃ¡rias da JoÃ£o de 
Deus...
Adorei conhecer vocÃª e a sua diretora Luciana . Beijocas e muita luz para 
todas....
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 23/09/2011 20:58

Lindo trabalho! Realmente para uma mudanÃ§a radical na sociedade sÃ³ o 
desenvolvimento dos valores humanos como: justiÃ§a, verdade, preservaÃ§Ã£o da 
natureza, amizade, Ã©tica, saÃºde e a prÃ¡tica da cidadania. NÃ£o podemos 
esquecer o amor e o respeito a Deus e ao prÃ³ximo, sÃ³ assim poderemos conseguir
uma mudanÃ§a radical nesta sociedade que estamos vivendo que nÃ£o tem mais amor 
ao prÃ³ximo e nem a Deus.
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 24/09/2011 22:13
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Assisti ao vÃ-deo e fiquei emocionado com a disponibilidade e concentraÃ§Ã£o das
crianÃ§as. Sei o quanto Ã© dificil coreografar na escola, mas tambÃ©m 
apaixonante ver o trabalho realizado. Meus ParabÃ©ns!!!
TambÃ©m fiquei encantado com a apresentaÃ§Ã£o do PPP, priorizando a construÃ§Ã£o
de valores e a linguagem artÃ-stica como meio. Um grupo de profissionais que 
merecem estar em evidÃªncia.
ParabÃ©ns aos gestores, aos professores e funcionÃ¡rios. E aos protagonistas de 
todo este trabalho, os ALUNOS que estÃ£o brilhando.
Mais sucesso a todos!
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 25/09/2011 21:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/09/2011

 <TÃTULO>
O ROCK IN RIO NA E.M. CARDEAL CÃ‚MARA

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, 4Âªcre, eventos.

[FOTO]

Projeto um Mundo Melhor

As aÃ§Ãµes do projeto 
Por Um Mundo Melhor
tÃªm 
a
m
sica como alicerce na formaÃ§Ã£o dos jovens. Entre as aÃ§Ãµes estÃ£o: uma grande
campanha de 
doaÃ§Ã£o de instrumentos musicais, que inclui a criaÃ§Ã£o de oficina de luthier 
(profissionais 
especializados na confecÃ§Ã£o e manutenÃ§Ã£o de instrumentos musicais) para 
capacitaÃ§Ã£o de jovens em assistentes de luthier, montagem de dez salas de m
sicas em escolas p
blicas do Rio de Janeiro 
e a formaÃ§Ã£o de 30 professores de m
sica a partir da metodologia - O Passo.

Queremos formar m
sicos, mas acima de tudo queremos formar
cidadÃ£os para a inserÃ§Ã£o em uma sociedade mais civilizada. Esta sala Ã© um 
sistema de ensinar 
m
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sica e vamos torcer para que este espaÃ§o dÃª filhotes, se multiplique. Queremos
seja referÃªncia 
para todas as escolas do Rio e do Brasil e que a m
sica mostre seu poder e contribua em todo o 
processo de aprendizado.
 SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o - 
ClÃ¡udia Costin

Ao som de flauta, violino, e da guitarra dos Paralamas do Sucesso, alunos, 
professores, CEC e 
equipe da
E/SUBE/4
 CRE
 entraram no clima do festival de m
sica por um mundo melhor. AlÃ©m da apresentaÃ§Ã£o de poesia e vÃ-deo dos alunos 
premiados com ingressos, revivemos momentos do primeiro Rock in Rio com os 
Ã“culos dos Paralamas, pela lente da 
professora Luciana
 que aproveitou a m
sica para abordar o tema 
buylling
 na sala de aula. ParticipaÃ§Ã£o especial do 
professor Carlos Eduardo
 e seus alunos vencedores do FECEM etapa regional que fecharam a tarde musical 
de forma emocionante na sala Rock in Rio: Por um mundo melhor.
 Texto: 
Equipe GED da 4
CRE.

ParabÃ©ns Ã  Escola MUnicipal Cardeal C
mara pela grande conquista!

Esse espaÃ§o Ã© seu, vocÃª merece e nÃ³s queremos ver o seu artigo ou 
experiÃªncia publicados aqui. Procure-nos e serÃ¡ um prazer tÃª-los conosco. 
Basta clicar na imagem e vocÃª acharÃ¡ o representante de sua CRE.

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/09/2011

 <TÃTULO>
Escolas, CIEP e Creches da 5ÂªCRE dÃ£o um show no Desfile CÃ-vico em Madureira

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
CRECHE MUNICIPAL TIA MARIA DO JONGO_
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Ensinamentos por um mundo melhor

[FOTO]
Blog: 
http://cmtiamariadojongo.blogspot.com/
CRECHE MUNICIPAL VOVÃ“ MARIA JOANA_
Ouvindo e Contando HistÃ³rias

[FOTO]
Blog: 
http://vovomariajoana.blogspot.com/
EM REPUBLICA DOMINICANA_ 
Com o Bullying nÃ£o se brinca

[FOTO]

EM PADRE DEHON _ 
Saber cuidar da nossa casa, uma atitude de amor

[FOTO]
Blog: http://empadredehon.blogspot.com

EM WALDEMIRO POTSCH_
Sustentabilidade, valores Ã©ticos na formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o

[FOTO]
CIEP METALURGICO BENEDICTO CERQUEIRA_
A beleza da diversidade

[FOTO]

EM OSWALDO TEIXEIRA_
Homenagem ao patrono

[FOTO]
EM LEONOR POSADA_
Preservar Ã© cuidar!

[FOTO]
EM PROFESSOR CARNEIRO FELIPE_
60 anos de histÃ³ria: 1951 a 2011

[FOTO]
EM EVANGELINA DUARTE BATISTA_
Evangellina SustentÃ¡vel

[FOTO]

EM FIQUEIREDO PIMENTEL_
Tudo por uma educaÃ§Ã£o melhor
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[FOTO]
EM MINISTRO EDGARD ROMERO_
Quem sou eu?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>
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ParabÃ©ns pelo belo trabalho que vemos aqui, estudei na EM PADRE DEHON e fiquei 
muito feliz em ver  a Escola onde completei o 1Âº segmento do Ensino 
Fundamental.
Postado por 
Ana Accioly
 em 23/09/2011 08:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/09/2011

 <TÃTULO>
 Projeto â€œGentileza, gera gentilezaâ€ da CM Buriti Congonhas

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ã‰ hora de avaliar:

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Muito legal, tanto o projeto como a postagem
Postado por 
Celia Regina Napole
 em 22/09/2011 11:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/10/2011

 <TÃTULO>
Embaixadores da EducopÃ©dia - Alunos que Fazem a DiferenÃ§a

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, educopÃ©dia, trofÃ©urioeduca.

 [VÃDEO]

[FOTO]
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Divulgando a EducopÃ©dia na escola...

Embaixadores da E.M. Rose Klabin contagiando com a EducopÃ©dia!

O aluno monitor multimÃ-da da E.M. Rose Klabin, Arthur Britto, responsÃ¡vel pelo
gerenciamento do blog de sua escola, 
R.K. NotÃ-cias
, enviou-me - jÃ¡ faz um tempo - um rico material que mostra diversos momentos 
da atuaÃ§Ã£o dos Embaixadores da EducopÃ©dia (e ainda o vÃ-deo de uma das 
tarefas, 5
 Tarefa EducopÃ©dia: 
Flashes de uma Educoaula
).

Achei que seria interessante acrescentar tambÃ©m a opiniÃ£o dos alunos sobre o 
projeto em sua escola; propus, entÃ£o, antes de enviar a postagem para a 
publicaÃ§Ã£o, que Arthur solicitasse a seus colegas um breve relato (que poderia
ser por escrito). Olhem o que eu recebi! Um vÃ-deo, 
Depoimentos EducopÃ©dia
! 
Excelente! 
Assistam e confiram!

DEPOIMENTOS EDUCOPÃ‰DIA - VÃ-deo de Destaque da MatÃ©ria

Embaixadores da EducopÃ©dia
 sÃ£o 
alunos do 6
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental e professores da SME-RJ, que foram escolhidos para 
representarem as suas escolas dinamizando o trabalho da EducopÃ©dia com os 
outros professores,alunos, amigos e toda comunidade escolar
.(1)

Quem sÃ£o eles na E.M. Rose Klabin?

Daniel Braz e Wellington GonÃ§alves sÃ£o os alunos Embaixadores da EducopÃ©dia -
e 

Janine Rosa e Arthur Britto, os monitores multimÃ-dia que trabalham na 
divulgaÃ§Ã£o da proposta na escola e... muito mais realizaÃ§Ãµes!

[FOTO]

FLASHES DE DUAS EDUCOAULAS
 [VÃDEO]

Acima, o realizaÃ§Ã£o da
5
 tarefa dos Embaixadores da EducopÃ©dia, que consistia em 
criar um vÃ-deo de uma educoaula. Com a participaÃ§Ã£o da 
MultiRK
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, os embaixadores levaram duas turmas para uma sala de aula (que inclusive foi 
inaugurada de sua revitalizaÃ§Ã£o por elas) com todo o equipamento montado e 
filmou tudo. Ao todo foram mais de quatro horas de gravaÃ§Ã£o resumidas neste 
vÃ-deo de dois minutos
 (registros que acompanham o vÃ-deo no Canal YouTube: 

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/user/TheMultiRK
 ).

E.M. ROSE KLABIN - UMA ESCOLA DE TODOS!

Aproveitando... Ainda outros registros da E.M. Rose Klabin...

[FOTO]

Alunos da E.M. Rose Klabim visitando a XV Bienal do Livro

A Escola Rose Klabin foi uma das finalistas do TrofÃ©u Rioeduca 2011 e marcou 
presenÃ§a na noite da premiaÃ§Ã£o com seus alunos e professores!

[FOTO]

Alunos e professores na premiaÃ§Ã£o do TrofÃ©u Rioeduca 2011

 VÃDEO COM O ENCERRAMENTO DO PRÃŠMIO TROFÃ‰U RIOEDUCA 2011

 [VÃDEO]

REFERÃŠNCIAS

(1)
 Blog Embaixadores da EducopÃ©dia
:

E.M Rose Klabin_Contagiando com a EducopÃ©dia: DivulgaÃ§Ã£o da EducopÃ©dia na 
E.M. Rose Klabin!
: 

http://embaixadoresdaeducopedia.blogspot.com/2011/09/em-rose-klabincontagiando-c
om.html?spref=fb

Afinal, quem sÃ£o os Embaixadores da EducopÃ©dia?
:
http://embaixadoresdaeducopedia.blogspot.com/2011/06/afinal-quem-sao-os-embaixad
ores-da.html

(2) 
Blog R.K. NotÃ-cias - Fique Conectado
:
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Duas Educoaulas!
:
http://rknoticia.blogspot.com/2011/09/duas-educoaulas.html

Fotos da Final do TrofÃ©u Rioeduca 2011
:
http://rknoticia.blogspot.com/2011/09/fotos-da-final-do-trofeu-rioeduca-2011.htm
l
(na postagem hÃ¡ acesso para o Ã¡lbum online onde hÃ¡ outras fotos, como, por 
exemplo, as da visita Ã¡ XV Bienal do Livro.

[FOTO]

PARABÃ‰NS, ALUNOS E PROFESSORES DA E.M. ROSE KLABIN!

6Âªcre
(247)

educopÃ©dia
(86)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/09/2011

 <TÃTULO>
Criando Novos EspaÃ§os para a EducaÃ§Ã£o!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

[FOTO]

[FOTO]

Gabriel da Silva Louro 
 6
 ano

A 6
CRE Online! Mais um Novo Blog no Rioeduca!

O blog
 TÃ” LIGADO!
Ã© um jornal escolar online criado e desenvolvido por alunos do PÃ³lo de 
ExtensÃ£o 
PET TelÃªmaco GonÃ§alves Maia
, na
 Oficina de InformÃ¡tica Educativa
, 
sob a coordenaÃ§Ã£o dos profefessores Nilton B. Filho e Edson R. Mendes.

TÃ´ Ligado!
 apresenta nÃ£o apenas os trabalhos realizados pelos alunos das oficinas de 
InformÃ¡tica Educativa, como tambÃ©m das demais oficinas do PET TelÃªmaco, 
apresentando a perspectiva de seus alunos quanto Ã s temÃ¡ticas trabalhadas, 
tais como, 
Africanidade
, 
Biodiversidade
 etc. Os PETs (PÃ³los de ExtensÃ£o pelo o Trabalho), assim como as demais 
Unidades de ExtensÃ£o da rede, oferecem oficinas tanto para alunos das Unidades 
Escolares onde estÃ£o sediados, como para das demais (com abertura - um 
percentual de vagas - para outras redes, ex-alunos e membros da comunidade).

Editor Online:

Página 1086



RIOEDUCA 1

     Prof.: Edson R. Mendes

Colaboradores: 

     Aluna: Maria de Lourdes de Lima Silva;

     Aluna: TÃ-fane Martins Alfenas - turma: 
1.606 - E.M. Levy Miranda

Apoio: 

     Prof.: Nilton B. Filho

     Prof
.: Andreia Morais;

     Prof.: Marcos Fraga 

Para quem ainda nÃ£o sabe o que sÃ£o esses espaÃ§os de extensÃ£o da rede p
blica de ensino da Cidade do Rio de Janeiro, o professor Edson Mendes, da 
Oficina de InformÃ¡tica Educativa, fala a respeito em seu texto 
EXTENSIVIDADE - O caminho para a potencializaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o
: [...] Os EspaÃ§os de ExtensÃ£o Escolar encontram-se representados pelos N
cleos de Arte, Clubes Escolares e PÃ³los de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho, os quais 
vem apresentando os mais diversos projetos oferecidos ao p
blico infanto juvenil de nosso municÃ-pio. 
[...]
Em cada PÃ³lo, in
meras oficinas concorrem para o atendimento Ã  diversidade de interesses e sÃ£o 
focadas numa mais plena capacitaÃ§Ã£o de nossos jovens para o convÃ-vio social 
responsÃ¡vel, interagindo com os in
meros agentes sÃ³cio-econÃ´mico-ambientais e a geraÃ§Ã£o de expectativas para o 
seu futuro engajamento no mundo profissional [confiram o texto na Ã-ntegra: ver 
ReferÃªncias
].

[FOTO]

BIODIVERSIDADE

[FOTO]

TÃ-fane Martins Alfenas (t: 1606, E. M. Levy Miranda) e
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Juliana Souza (t:1606, E. M. TelÃªmaco G. Maia)

REFERÃŠNCIAS:

Blog TÃ´ Ligado - PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho (PET) TelÃªmaco GonÃ§alves 
Maia: 
http://www.toligadopettelemaco.blogspot.com/
)

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Coisa mais linda feita por alunos! ParabÃ©ns!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 28/09/2011 12:04
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/10/2011

 <TÃTULO>
Abordagens Originais do Folclore na 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

     Os educadores da rede aproveitaram o 
mÃªs do folclore para a associÃ¡-lo a outras Ã¡reas importantes a serem 
trabalhadas com os alunos, de forma a enriquecer ainda mais as atividades 
elaboradas em sala. IdÃ©ias originais ligaram o tema Ã  import
ncia e ao uso de materiais reciclados, aos cuidados durante o preparo de 
alimentos e Ã  interpretaÃ§Ã£o das unidades de medida e etapas do texto de 
receitas. Vejam abaixo dois exemplos de abordagem do tema:

[FOTO]

     No mÃªs do folclore, alunos da Escola 
Municipal Professora Helena Lopes Abranches, turma 1103, da professora Bruna, 
descobriram que aprender fazendo Ã© bem mais saboroso. ApÃ³s muita animaÃ§Ã£o 
com a apresentaÃ§Ã£o da parlenda 
O doce
, os alunos prepararam um delicioso doce de leite em pÃ³. E quem pensa que a 
aula foi sÃ³ brincadeira e comilanÃ§a se engana... Brincando aprenderam a import
ncia da higiene na preparaÃ§Ã£o dos alimentos, a estrutura textual de uma 
receita, sua funcionalidade social, as unidades de medida, alÃ©m da leitura e 
escrita das palavras novas que conheceram. Foi uma aula repleta de conte
dos e significados.

[FOTO]

     O EDI Ana Carolina Pacheco da Silva, 
inaugurado no dia 15 de junho, desenvolveu o projeto 
Vivenciando o nosso folclore
 onde as atividades foram trabalhadas de forma coletiva e individual com a 
integraÃ§Ã£o dos professores, agentes auxiliares e alunos em sala de aula. Os 
alunos criaram alguns personagens do nosso folclore com materiais reciclados 
como o boitatÃ¡, o bumba-meu-boi e a vitÃ³ria-rÃ©gia, alÃ©m de ilustrar os 
textos trabalhados: parlendas, trava-lÃ-nguas e contos, atravÃ©s de 
desenhos.Desse modo todos os alunos e a comunidade escolar puderam resgatar, 
vivenciar e valorizar as manifestaÃ§Ãµes da cultura popular brasileira, atravÃ©s
da exposiÃ§Ã£o dos trabalhos realizada posteriormente.

[FOTO]
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     Aproveitando a discussÃ£o em torno de 
comÃ-das tÃ-picas, os professores da EducaÃ§Ã£o Infantil e a coordenaÃ§Ã£o 
pedagÃ³gica da E. M. Professora Helena Lopes Abranches, em parceria com a 
profissional de sa
de Zelandivalda Silva, organizaram uma palestra para os alunos sobre os cuidados
com os dentes. O evento foi pensado a partir da preocupaÃ§Ã£o de alguns alunos 
com a troca de dentes de leite pelos permanentes. A partir de imagens e 
histÃ³rias, os alunos foram estimulados a trocar ideias e experiÃªncias sobre a 
troca de dentes e a import
ncia da higiene e da alimentaÃ§Ã£o equilibrada na sa
de bucal das crianÃ§as. Utilizando material concreto, os alunos demonstraram 
como deve ser a escovaÃ§Ã£o dos dentes. A turma 1305, da professora Daniela, 
tambÃ©m participou do evento, contribuindo com materiais diversos e com troca de
informaÃ§Ãµes e experiÃªncias com os alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil.

     Parabenizamos nossas unidades escolares 
pela iniciativa original ao tratar do tema sob diversas perspectivas incluindo a
atuaÃ§Ã£o constante dos alunos durante a elaboraÃ§Ã£o, execuÃ§Ã£o e exposiÃ§Ã£o 
das atividades. AtravÃ©s desta atuaÃ§Ã£o, os alunos percebem claramente sua 
responsabilidade durante todas as fases das atividades e do aprendizado como um 
todo.

eventos
(210)
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7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ muito gratificante ver o trabalho da minha escola publicado aqui. Este Ã© o 
resultado de uma equipe dedicada e unida pela educaÃ§Ã£o de qualidade.
Postado por 
Bruna Ramos
 em 07/10/2011 01:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/09/2011

 <TÃTULO>
ConheÃ§am o Projeto de Folclore do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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eventos
(210)

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns CIEP JoÃ£o Batista dos Santos (7Âª CRE) pelo excelente trabalho.
Postado por 
nomeComentario
 em 29/09/2011 16:31

Os painÃ©is estÃ£o lindos, e o projeto tambÃ©m! ParabÃ©ns Ã  todos da equipe que
se dedicaram para realizar este trabalho com nossos jovens! Sucesso!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 29/09/2011 18:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/09/2011

 <TÃTULO>
Escritor e Poeta Carlos Maul

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

[FOTO]

Dentre as suas mais conhecidas obras
estÃ¡: 
A Marquesa de Santos
.

[FOTO]
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Foto: ColaboraÃ§Ã£o da diretora adjunta Eliana Maria

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa muito legal! Representante da 8Âª Cre, Neilda, estÃ¡ de parabÃ©ns a 
postagem ficou muito bonita e objetiva!
Postado por 
Sylvia Gois
 em 30/09/2011 17:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/09/2011

 <TÃTULO>
E.M. Coryntho da Fonseca em Atitudes de Solidariedade!
A Escola Municipal Coryntho da Fonseca completou 49 anos e
decidiu comemorar de uma forma especial: ao invÃ©s de receber, resolveu dar um 
presente!
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A escola organizou a 
Gincana da
Solidariedade
, 
que contou com a participaÃ§Ã£o de toda Comunidade escolar.
A ideia da gincana partiu da certeza de que Ã© preciso despertar o resgate de
valores humanos e
 amor ao prÃ³ximo!
Na gincana foi feita
arrecadaÃ§Ã£o de alimentos para serem
entregues em uma InstituiÃ§Ã£o de Caridade. 

[FOTO]
Todas as turmas participaram com muito empenho e a turma 1402 foi a vencedora!
Os alimentos foram doados Ã  AÃ§Ã£o CristÃ£ Vicente Moretti, em Bangu.

[FOTO]
Os alimentos foram entregues por professores e grupo de alunos que tiveram 
momentos de reflexÃ£o e muito aprendizado com essa atitude!

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela iniciativa! Esta Ã© uma escola que forma cidadÃ£os.
Postado por 
Maicon
 em 28/09/2011 09:59

Achei legal! Muito bom.
Postado por 
Jeferson
 em 28/09/2011 10:07

Desde pequenos precisamos aprender a ser solidÃ¡rios e gentis. BelÃ-ssima 
iniciativa!
Postado por 
Carolina
 em 28/09/2011 10:35

Um gesto de solidariedade,mostrando o quanto Ã© bom ajudar aos que precisam.A 
solidariedade mostrada por crianÃ§as fica ainda mais linda,a escola estÃ¡ de 
parabÃ©ns.
Postado por 
Mateus
 em 28/09/2011 11:27

Quem ama o prÃ³ximo, ama a si mesmo! Excelente iniciativa.
Postado por 
nomeComentario
 em 29/09/2011 16:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/09/2011

 <TÃTULO>
Os FÃ³sseis da Turma dos Pequenos Curiosos

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, blog, 9Âª, cre..

A Turma dos pequenos curiosos da E. M. Santa Isabel - 9
 CRE, estÃ¡ de volta com uma experiÃªncia muito interessante sobre fÃ³sseis.

POR QUE Ã‰ IMPORTANTE ESTUDAR OS FÃ“SSEIS?
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[FOTO]

Eles sÃ£o os restos de animais e vegetais que, por diversas razÃµes, ficaram 
conservados em rochas por milhares, ou atÃ© mesmo, milhÃµes de anos. Sim, 
estamos falando dos fÃ³sseis. Sempre ouvimos dizer que eles podem nos fornecer 
informaÃ§Ãµes valiosas sobre o passado da Terra e sobre formas de vida jÃ¡ 
extintas, o que Ã© verdade. Mas quem serÃ¡ que teve a idÃ©ia de estudar 
fÃ³sseis? Embora o filÃ³sofo grego AristÃ³teles e o artista italiano Leonardo da
Vinci tenham identificado os fÃ³sseis como restos de animais e plantas, foi um 
francÃªs chamado Jean LÃ©opold Nicolas FrÃ©dÃ©ric Cuvier o primeiro a provar que
os fÃ³sseis guardam muitas informaÃ§Ãµes.

Cuvier nasceu em 1769 e desde pequeno era apaixonado pela ciÃªncia ligada ao 
conhecimento da natureza, a HistÃ³ria Natural. Gostava especialmente dos 
fÃ³sseis, que eram pouco estudados e ninguÃ©m sabia direito de onde vinham. 
Pensava-se que eram apenas ossos de animais conhecidos, como leÃµes, elefantes e
girafas, ou de animais desconhecidos que ainda poderiam viver em regiÃµes 
inexploradas. Mas Cuvier suspeitava de que alguns ossos tÃ£o esquisitos nÃ£o 
deviam ser de qualquer bicho que ainda pudesse ser encontrado vivo.

Com sua curiosidade de pesquisador, Cuvier partiu para a investigaÃ§Ã£o. Ele 
  pegou ossos de elefantes que ainda vivem na Ãfrica e no sul da Ãsia, e outros 

ossos encontrados em regiÃµes onde ninguÃ©m nunca tinha visto um elefante vivo 
na natureza, como na Europa. Comparou os ossos uns aos outros com extrema min
cia e fez algumas descobertas impressionantes. Primeiro, ele percebeu que o 
elefante africano e o asiÃ¡tico, que todo mundo pensava serem iguais, eram, na 
verdade, espÃ©cies diferentes. Depois concluiu que os fÃ³sseis encontrados em 
locais onde nÃ£o hÃ¡ elefantes hoje em dia, como na Europa, pertenciam, com 
certeza, a um terceiro tipo de elefante diferente e desconhecido.

Cuvier chamou o novo elefante de mamute e afirmou que ele estava extinto, porque
era um animal muito grande, e seria impossÃ-vel que ainda vivesse em algum sem 
ser visto por alguÃ©m. O cientista francÃªs acreditava que, periodicamente, 
nosso planeta passava por eventos naturais que causavam a extinÃ§Ã£o de 
espÃ©cies. Em um desses eventos, segundo ele, os mamutes teriam desaparecido.

O trabalho desse francÃªs abriu os olhos dos cientistas para a grande import
ncia de se pesquisar os fÃ³sseis: eles permitem o estudo de espÃ©cies que nÃ£o 
habitam mais a Terra, ou seja, espÃ©cies extintas. NÃ£o Ã© Ã  toa que hoje 
Cuvier Ã© considerado o pai da Paleontologia, ciÃªncia que estuda o passado da 
Terra, e que tem os fÃ³sseis como principal ferramenta!

CONFIRA NOSSO EXPERIMENTO DOS FÃ“SSEIS EM UMA NARRATIVA CURTA

     ReferÃªncia: 
http://www.turmadospequenoscuriosos.blogspot.com/
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educaÃ§Ã£o
(73)

blog
(15)

9Âª
(2)

cre.
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Vale a pena investir em educaÃ§Ã£o de qualidade. A Turma dos Pequenos Curiosos 
da E. M. Santa Isabel (9Âª CRE) estÃ¡ de parabÃ©ns!
Postado por 
nomeComentario
 em 29/09/2011 16:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 06/10/2011

 <TÃTULO>
NÃ£o Desperdice seu Talento

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre.

Show de Talentos 2011- E.M. Prof. Felipe Santiago - 9
 CRE

O falecimento precoce da cantora Amy Winehouse, como em todo mundo, tambÃ©m 
gerou grande comoÃ§Ã£o entre os alunos da E.M. 09.18. 021 Prof. Felipe Santiago.
 Por coincidÃªncia este evento aconteceu prÃ³ximo Ã  data prevista para 
realizaÃ§Ã£o do Show de Talentos 2011. Foi decidido entÃ£o que o tema do projeto
este ano seria 
NÃ£o desperdice seu Talento
.

Desta forma foi ampliada a discussÃ£o, chamando atenÃ§Ã£o tambÃ©m para 
possÃ-veis consequÃªncias do uso do Ã¡lcool e drogas.

Em contraponto foi mencionada a trajetÃ³ria de Justin Bieber, Ã-dolo absoluto 
das crianÃ§as, atravÃ©s do filme Nunca Diga Nunca, ressaltando a import
ncia da dedicaÃ§Ã£o aos ensaios, da preparaÃ§Ã£o e da responsabilidade.

Os alunos tiveram acesso na Sala de Leitura a livros da ColeÃ§Ã£o CrianÃ§as 
Famosas que conta episÃ³dios da inf
ncia de grandes m
sicos, inventores, pintores e escritores.

[FOTO]

Como desdobramento do projeto, nos dias 12 (manhÃ£) e 16 de agosto (tarde) a 
escola recebeu o m
sico 
Felipe Aguiar 
para uma apresentaÃ§Ã£o. 

[FOTO]

Felipe Ã© compositor, cantor e toca vÃ¡rios instrumentos. Formado em M
sica, (ProduÃ§Ã£o FonogrÃ¡fica) e InglÃªs, atualmente Ã© mestrando em Ling
Ã-stica pela UERJ. 
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Felipe cantou em portuguÃªs e inglÃªs, tocou teclado, violÃ£o e foi entrevistado
pela professora Lenise Freitas (Sala de Leitura). Contando um pouco de sua 
trajetÃ³ria, Felipe relatou Ã s crianÃ§as que comeÃ§ou a estudar m
sica aos sete anos, como conciliou estudos de instrumentos com a escola, sua 
experiÃªncia em um interc
mbio na Inglaterra e outras viagens internacionais onde se apresentou.

Felipe estimulou Ã s crianÃ§as a desenvolverem seus talentos e se dedicarem aos 
estudos. Falou tambÃ©m sobre a import
ncia de estudar lÃ-nguas estrangeiras. Respondeu a vÃ¡rias perguntas de alunos, 
tocou e cantou mais algumas m
sicas a pedidos. 

As apresentaÃ§Ãµes de Felipe Aguiar agradaram muito a todos, provocando nos 
alunos a vontade de descobrir e desenvolver talentos. 

Ao final das apresentaÃ§Ãµes, os alunos foram convidados a inscreverem-se para o
Show de Talentos na U.E. A Professora JacilÃ©ia Barreto, diretora geral, 
agradeceu a parceria de Felipe, que voluntariamente muito enriqueceu o projeto 
com sua participaÃ§Ã£o, e mais uma vez, divulgou aos alunos vÃ¡rios cursos 
gratuitos prÃ³ximos da comunidade como os oferecidos pelo Clube Escolar e Centro
Esportivo MiÃ©cimo da Silva.

Finalmente nos dias 23 (manhÃ£) e 24 de agosto (tarde) aconteceram as culmin
ncias do projeto com apresentaÃ§Ã£o das crianÃ§as inscritas no Show de Talentos.

Os alunos apresentaram vÃ¡rias coreografias em grupo e n
meros musicais. Houve ainda, apresentaÃ§Ã£o de ginÃ¡stica artÃ-stica, um n
mero de danÃ§a tradicional japonesa por uma aluna nissei, contaÃ§Ã£o de 
histÃ³ria, n
meros de humor, mÃ¡gica e mostra de desenhos feitos durante as apresentaÃ§Ãµes.

[FOTO]

Todos se sentiram muito valorizados e quem nÃ£o participou demonstrou vontade de
participar em outras ocasiÃµes.

Texto e imagens: Professora Lenise Freitas - E. M. Prof
 Felipe Santiago - 9
 CRE.

Nossos agradecimentos a professora Lenise pela sua constante contribuiÃ§Ã£o pela
9
 CRE.

Se sua escola desenvolve
projetos como este,
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escreva para o e-mail do Representante da sua CRE.

Para saber, clique no link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e
 procure sua CRE.

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

Foi um prazer participar desse projeto! Ã‰ muito bom incentivar a crescimento de
novos talentos em todos os lugares, e de todas as idades... Que haja cada dia 
mais espaÃ§o para a arte e a cultura em nossas escolas! ParabÃ©ns pelo projeto!
Postado por 
Felipe Aguiar
 em 06/10/2011 09:03

Interessante este trabalho,pois, mostra Ã s crianÃ§as uma forma diferente de ver
a escola.Mostrando que se eles tem um sonho,sÃ³ depende deles a realizaÃ§Ã£o do 
mesmo.NÃ£o devemos desperdiÃ§ar os talentos que Deus nos dÃ¡.
Postado por 
Cris
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 em 06/10/2011 09:08

Muito interessante a iniciativa Lenise e Felipe. As crianÃ§as foram abenÃ§oadas 
com o trabalho de vocÃªs...abraÃ§Ã£o
Postado por 
Dione Alexsandra
 em 06/10/2011 09:21

Nossas crianÃ§as tÃªm talento de sobra!!!Lindas imagens!
Postado por 
Rute Albanita
 em 06/10/2011 09:55

ParabÃ©ns E.M. Prof. Felipe Santiago! Um projeto muito importante! ParabÃ©ns 
Lenise Freitas e Felipe Aguiar, a todos os grupos e talentos que nÃ£o estÃ£o 
sendo desperdiÃ§ados, mas despertados.
Postado por 
Marta Chrisostomo Silvares
 em 06/10/2011 10:09

minha amiga mariana arraso ela foii um arraso quer dizer todo mundo mando bem 
,porque vergonha mostre o seu talento
Postado por 
isabela
 em 23/10/2011 17:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/09/2011

 <TÃTULO>
FÃ³rum de Sustentabilidades e a Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Sinvaldo pela sua participaÃ§Ã£o e excelente cobertura no fÃ³rum 
Sustentabilidade e a sala de aula! Um especial obrigado a 10Âª CRE  na pessoa da
nossa coord. Gracinha pelo Ã´nibus disponibilizado para nos levar ao evento, e a

 equipe da GED( Norma, Humberto e Ãlvaro) pelo empenho e dedicaÃ§Ã£o sempre 
demonstrados, e pelo especial carinho para conosco professores da 10Âª CRE. 
Temos a cada dia mais orgulho de sermos desta equipe tÃ£o afinada! Um abraÃ§o 
aos novos colegas que conhecemos no FÃ³rum!
Postado por 
Prof. Antonio Carlos
 em 23/09/2011 09:25

Participei e gostei! ParabÃ©ns pelo evento!
Postado por 
Wanda Monteiro
 em 26/09/2011 00:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/09/2011

 <TÃTULO>
 Escolas da 10Âª CRE participam do â€œDia Mundial de Limpeza na Praiaâ€

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/09/2011

 <TÃTULO>
Resultados da AvaliaÃ§Ã£o do TrofÃ©u Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
trofÃ©urioeduca, rioeduca.

A pesquisa que esteve online atÃ© ontem sobre a aceitaÃ§Ã£o e sugestÃµes em 
relaÃ§Ã£o ao TrofÃ©u Rioeduca, mostrou que a rede aprovou e que quer mais no 
prÃ³ximo ano.

Por nossa conta, ficamos bastante contentes com a repercussÃ£o do prÃªmio e mais
ainda, quando observamos a qualidade dos novos projetos em termos de finalidade 
pedagÃ³gica. Acreditamos que a troca de experiÃªncias tem aumentado essa 
qualidade junto com o sonho de garantir o TrofÃ©u Rioeduca 2012.

Vejam em n
meros, o resultado da pesquisa:

AlÃ©m dos n
meros, destacamos alguns depoimentos e sugestÃµes bastante relevantes que 
influenciarÃ£o o regulamento de 2012 - Ã© notÃ³rio que precisaremos de uma maior
transparÃªncia e de condiÃ§Ãµes que permitam uma igualdade de condiÃ§Ãµes entre 
as escolas independente do quantitativo de alunos e de professores de cada 
Unidade Escolar concorrente.

1
- O prÃªmio deve permanecer; 2
- deve ser divulgado em outros meios alÃ©m do Rioeduca.net; 3
- os critÃ©rios devem ser revistos; 4
 a iniciativa Ã© extremamente positiva. Isso Ã© evidÃªncia de dignificaÃ§Ã£o do 
professor e da EducaÃ§Ã£o na cidade; 5
 espero ganhar o PrÃªmio em 2012!!! (rsrs)

(Niverton Antunes)

O TrofÃ©u Rioeduca foi uma iniciativa de respeito e atenÃ§Ã£o aos trabalhos 
realizados pelos educadores e escolas. Acredito que um prazo maior de 
divulgaÃ§Ã£o e uma divisÃ£o por trabalhos para os blogs dos educadores seria 
mais satisfatÃ³rio.A votaÃ§Ã£o por e-mail nÃ£o acho justa,deveria ser uma banca,
um j
ri externo, posso ter muitos amigos e ter uma votaÃ§Ã£o expressiva,e a relev
ncia e aplicaÃ§Ã£o do projeto divulgado. Mesmo assim adorei a iniciativa Ã© uma 
forma de registro e divulgaÃ§Ã£o de valorosos trabalhos realizados por uma rede 
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de professores comprometidos com a educaÃ§Ã£o.

(Sheila Cruz)

A iniciativa foi boa, porÃ©m acho que os votantes da 1
 fase nÃ£o deveriam ser os professores e alunos, pois vimos trabalhos excelentes
ficarem de fora por serem de escolas pequenas. Acho que deveria haver a 
inscriÃ§Ã£o, a avaliaÃ§Ã£o por uma banca que escolheria os finalistas para 
concorrerem ao trofÃ©u.

(MÃ¡rcia Cristina Neves)

Acredito que jÃ¡ tomaram ciÃªncia das minhas crÃ-ticas. PorÃ©m reitero o que jÃ¡
falei. Acho que faltou transparÃªncia em todo o processo. O fato de os votos 
nÃ£o serem divulgados antes nÃ£o deveria ser tido como algo que influencia a 
comissÃ£o avaliadora. Acho que essa comissÃ£o julgadora deveria ser compostas 
por outras pessoas fora da rede (profissionais do MagistÃ©rio com ampla 
experiÃªncia nas diversas Ã¡reas de conhecimento) e que a secretaria jÃ¡ conta 
com o apoio para consultoria, exceto a SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o. O fato de a 
escola se movimentar dentro do seu cotidiano para votar nÃ£o vejo como um 
agravante, tendo em vista que a eleiÃ§Ã£o foi estendida aos alunos e muitos 
deles nÃ£o possuem acesso em casa. EntÃ£o nada mais justo que o professor ser a 
ponte nesse processo. O que poderia mudar, percebendo a estrutura de cada escola
Ã© estabelecer outras categorias.Exemplos: Escola de 1
 segmento, 2
 Segmento, Creche e Ed. Infantil... ou pelo quantitativo de alunos...

(Felipe Ribeiro)

Primeiramente, parabÃ©ns Ã  equipe Rioeduca! VocÃªs sÃ£o demais! O trofÃ©u foi 
um sucesso! Minha escola conquistou o 2
 lugar na categoria blog de escola e estamos muito orgulhosos! Estar lÃ¡ jÃ¡ foi
um prÃªmio! Sugiro que sejam vÃ¡lidos os votos de toda a comunidade, 
independente do e-mail. AlÃ©m disso, acho que os seguintes detalhes sÃ£o 
fundamentais nesta categoria: __n
mero de seguidores do blog; __frequÃªncia das postagens; __objetivo do blog; 
__separaÃ§Ã£o por faixa etÃ¡ria. Sugiro, ainda, cursos opcionais para os 
blogueiros. Organizo o blog da minha escola e gostaria de aprender tÃ©cnicas e 
recursos para aprimorar as postagens, o design, possibilidade de lucros para 
aplicaÃ§Ã£o nas escolas, etc.

(Regina Carla)
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rioeduca
(69)

trofÃ©urioeduca
(32)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/09/2011

 <TÃTULO>
EducopÃ©dia e InclusÃ£o Digital na E.M Vicente LicÃ-nio Cardoso

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, educopedia.

[FOTO]

Video games, celulares, internet e computadores sÃ£o meios mais que corriqueiros
para boa parte dos estudantes da Escola Municipal Vicente LicÃ-nio Cardoso. Os 
adolescentes que descem e sobem as escadas do prÃ©dio escolar, cheios de energia
e curiosidade estÃ£o acostumados a lidar com o uso da tecnologia, em casa e lan 
houses. A verdade Ã© que estÃ£o sempre conectados.

Eles tÃªm orkut, facebook, myspace, haboo, e-buddy, messenger e trocam e-mails 
diariamente. 
Ã‰ comum vÃª-los anotando no celular um endereÃ§o digital, o e-mail do colega, 
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um blog que achou interessante.

O Professor Niverton, diretor da Escola Vicente Licinio Cardoso sabe a import
ncia que as tecnologias tÃªm para a vida de seus alunos, e vibrou quando sua 
unidade recebeu os novos recursos para o uso das aulas digitais.

Novas mÃ-dias aguÃ§am e aceleram 
a curiosidade dos adolescentes. Eles querem teclar, saber as novidades, e 
desejam cada vez mais avanÃ§ar em suas exploraÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas. SÃ£o os 
nossos nativos digitais!

[FOTO]

Meninos e meninas da Escola Vicente LicÃ-nio ficaram ainda mais motivados para 
as aulas pois contam 
com os recursos tecnolÃ³gicos educacionais para apoiÃ¡-los nos estudos.

Professores e alunos podem acessar as aulas digitais por meio da 
EducopÃ©dia,
 uma platarforma online, com atividades autoexplicativas, e que podem ser 
utilizadas, tanto da escola como em casa.

[FOTO]

Gestores e professores, reconhecem que as aulas se tornaram mais atrativas, e 
que os alunos demonstram interesse em usar a plataforma.

A professora CÃ¡ssia JosÃ©lia, faz um breve relato sobre o uso da EducopÃ©dia :

[FOTO]

 Na Escola Municipal Vicente LicÃ-nio Cardoso 
professores jÃ¡ assumiram a EducopÃ©dia como um instrumento de grande 
colaboraÃ§Ã£o em sua prÃ¡tica em sala de aula. Segundo os docentes que 
utilizam a plataforma de aulas virtuais, o melhor registro desta prÃ¡tica Ã© o 
comportamento diferenciado do aluno, que se mostra mais interessado no tema 
abordado por meio de vÃ-deos, jogos e textos online; inclusive, pedindo 
que os professores reprisem aulas que jÃ¡ foram apreciadas pela turma. Como 
registro do 
poder
 desta nova ferramenta virtual, estÃ¡ a melhoria no resultado das avaliaÃ§Ãµes 
regulares destes alunos.

Os professores tambÃ©m reconhecem que EducopÃ©dia Ã© um grande incentivo para 
atualizar-se na sua Ã¡rea de formaÃ§Ã£o e um auxÃ-lio na organizaÃ§Ã£o de ideias
quando planejam o seu trabalho. AlÃ©m disso, ressaltam que a qualidade de som e 
imagem Ã© um diferencial no momento da apreciaÃ§Ã£o do tema abordado, por meio 
da plataforma.

[FOTO]
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O uso das novas mÃ-dias na escola, tambÃ©m incentivou a criaÃ§Ã£o de um
 blog educacional
. Nele, Ã© possivel encontrar todos os professores da escola, suas respectivas 
disciplinas, projetos, eventos, e novidades da instituiÃ§Ã£o. 

Clique na imagem do laptop abaixo, para conferir o blog:

[FOTO]

O Rioeduca.net convida 
diretores, professores e alunos a embarcarem nessa viagem digital, que navega em
oceano virtual, com aprendizagem real e significativa. Siga as dicas do Rioeduca
e faÃ§a 
parte desta nova geraÃ§Ã£o, que visita paÃ-ses, interage com o mundo, fala novas
lÃ-nguas, conhece obras de arte, joga e se diverte com 
apenas alguns cliques.

NÃ£o deixe pra depois, venha navegar conosco...

Para saber 
qual Ã© seu e-mail Rioeduca 
e 
 como acessar a 
EducopÃ©dia,

clique na imagem abaixo:

[FOTO]
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1Âªcre
(234)

educopedia
(16)

 <COMENTÃRIOS>

O mÃ¡ximo!
Internet - melhor espaÃ§o de visibilidade do que Ã© produzido em sala de aula.
ParabÃ©ns alunos, professora CÃ¡ssia Reis e Rioeduca.net
Postado por 
Niverton Antunes
 em 29/09/2011 07:56

ParabÃ©ns Ã  DireÃ§Ã£o da E.M. Vicente LicÃ-nio Cardoso, professores e alunos. O
trabalho com a EducopÃ©dia Ã© maravilhoso!
ParabÃ©ns Rute Albanita pela matÃ©ria, pela postagem e pelo design! Adorei as 
fotos dentro de celulares, note books, etc... 
Grande abraÃ§o a todos!
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 29/09/2011 08:13

Essa postagem estÃ¡ muito legal! Eu e meus migss adoramos a EducopÃ©dia! Ah, eu 
sou Embaixadora!!!!!! Bjss
Postado por 
Sylvia Gois Santos
 em 29/09/2011 08:40

Que bacana esta postagem! ParabÃ©ns Rute e EM Vicente LicÃ-nio Cardoso!
Regina Bizarro
Postado por 
Regina Bizarro
 em 29/09/2011 12:14

Em nome da equipe da Escola Portugal parabenizo toda equipe da Escola Vicente 
Licinio pelo belo trabalho.
Alexandre
Postado por 
Alexandre Roque
 em 29/09/2011 12:37

A inclusÃ£o digital Ã© a democratizaÃ§Ã£o das tecnologias. ParabÃ©ns pelo blog! 
Excelente iniciativa.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 29/09/2011 16:23
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/09/2011

 <TÃTULO>
Ã‰ Primavera na Escola Municipal Holanda

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

A Primavera chegou e junto com ela a 
EducaÃ§Ã£o Infantil da 
E.M. Holanda
 preparou um belo trabalho. Ã‰ 
o que vamos ver no vÃ-deo e acompanhar nesse pequeno relato sobre essa 
atividade.

Neste mÃªs de setembro, com a proximidade da primavera, e trabalhando os 
vegetais, a turma de EI- 20 desenvolveu vÃ¡rios conte
dos, dentre eles, as cores. A partir da histÃ³ria 
Cores onde estÃ£o?
, realizamos uma atividade em que cada aluno deveria misturar as cores bÃ¡sicas 
de guache, formando novas cores (roxa, laranja, verde, rosa... ). Foi, entÃ£o, 
solicitado que nomeassem vÃ¡rias coisas de determinados ambientes que 
contivessem as cores que apareceram nas histÃ³rias.

     Finalmente, realizamos a 
mÃ¡gica das cores
 em forminhas de papel com a mistura de cola colorida, transformando-as em 
 flores da primavera
 em nosso mural.
 Texto:
Equipe da Unidade

Estamos aguardando o seu trabalho!! 

Envie para 
anaaccioly@rioeduca.net
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educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Essa Escola Ã© show, mesmo com todas as dificuldades consegue realizar um 
trabalho de EXCELÃŠNCIA!!
Postado por 
LetÃ-cia Slapazzine
 em 26/09/2011 14:21

ParabÃ©ns aos professores e a direÃ§Ã£o, vocÃªs sÃ£o maravilhosos!!
Postado por 
Elisete Baizano
 em 26/09/2011 14:31

ParabÃ©ns,estÃ¡ tudo muito lindo!

     MÃ¡rcia(Agente)
Postado por 
nomeComentario
 em 27/09/2011 06:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/09/2011
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 <TÃTULO>

Creche Municipal Nair da Fonseca em parceria permanente com a comunidade de 
Sepetiba

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns  a  vocÃª  Ã¢ngela, e  a  toda  equipe  da  creche  Nair  da  Fonseca,
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pelo excelente  trabalho  que  fazem, em  prÃ³l  das  crianÃ§as  dessa  
comunidade.
Postado por 
Jorge Villela Soares
 em 26/09/2011 11:25

ParabÃ©ns C.M.Nair da Fonseca!
 Aqui,realmente educamos e cuidamos com seriedade.Beijossss
Postado por 
Ã‚ngela
 em 26/09/2011 13:06

ParabÃ©ns pelo seu trabalho prof. Sinvaldo, excelente sÃ-ntese. Fiquei 
impressionada como em apenas poucas horas conseguiu colher tantos dados do nosso
trabalho.
AbraÃ§os!
Postado por 
Ana LÃºcia
 em 26/09/2011 13:14

ParabÃ©ns!!!Equipe nota 1000!!!
Sinto saudades da forma acolhedora que a diretora Ã‚ngela recebe Ã  todos, da 
equipe maravilhosa de agentes auxiliares que desempenham suas funÃ§Ãµes com 
tanto carinho. Um abraÃ§o muito carinhoso e cheio de admiraÃ§Ã£o!
Obrigado por me permitirem um dia fazer parte da equipe de vocÃªs! AbraÃ§os, 
MÃ-rian Duarte (Professora Articuladora-ano 2010)
Postado por 
MÃ-rian de Castro Duarte Paiva
 em 26/09/2011 16:03

ParabÃ©ns a todos nÃ³s pelo brilhante trabalho e dedicaÃ§Ã£o para com nossas 
crianÃ§as. Somos realmente especiais!
Postado por 
Monica Rosa
 em 26/09/2011 18:37

ParabÃ©ns para Angela e toda a equipe pelo trabalho realizado na creche.
Postado por 
Lucelia
 em 26/09/2011 20:43

ParabÃ©ns Ã¢ngela e equipe por esse lindo  trabalho !!!!! 
sinto orgulho por ter feito parte de sua equipe por algum tempo onde vocÃª 
chegou para somar.bjs Marina :)
Postado por 
MARINA
 em 26/09/2011 21:24

ParabÃ©ns Ã‚ngela e equipe por esse lindo trabalho!! Sinto orgulho por ter feito
parte de sua equipe ,por algum tempo onde vocÃª chegou pra somar.Bjs Marina :)
Postado por 
Marina
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 em 26/09/2011 22:28

ParabÃ©ns para TODOS que fazem a Creche NAIR da FONSECA fazer a DIFERENÃ‡A! O 
cidadÃ£o se "constitui" a partir do comprometimento da EDUCAÃ‡ÃƒO.
Postado por 
Juli LIma
 em 04/10/2011 05:06

FaÃ§o parte de outro time de educadores de creche, e ver o trabalho realizado 
nas creches Ã© muito significativo  e estimulante. ParabÃ©ns a equipe Nair da 
Fonseca!!!!!  Jussara( Adjunta da Creche Estrela do Alagado)
Postado por 
Jussara
 em 04/10/2011 23:19

Conheci o trabalho desta creche em 2010 acompanhando trÃªs auxiliares como 
tutora do Proinfantil. 
  A creche tem uma equipe maravilhosa que realiza um trabalho de qualidade 
excelente!!! ParabÃ©ns pela dedicaÃ§Ã£o de todos!!
Postado por 
Monique Torres
 em 18/12/2011 11:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/09/2011

 <TÃTULO>
Professora Ana Paula Cavadas Rodrigues, exemplo que dignifica o magistÃ©rio 
pÃºblico municipal.

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Lindo amiga, vocÃª Ã© Ã³tima! ParabÃ©ns pelo trabalho maravilhoso !
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Postado por 
Eliane Atallah
 em 27/09/2011 17:53

ParabÃ©ns pelo lindo e difÃ-cil trabalho! Sua dedicaÃ§Ã£o sempre foi marcante. 
Estou na torcida. Bjs.
Postado por 
Gloria Regina
 em 27/09/2011 22:56

Querida Ana, vocÃª, alÃ©m de ser uma mulher grande, Ã© tambÃ©m uma grande 
mulher! ParabÃ©ns! Conte sempre conosco!
Postado por 
Erika Ueoka
 em 28/09/2011 14:21

Conheci a Paulinha na dÃ©cada de 90 em Queimados na Baixada Fluminense, onde 
trabalhamos por um bom tempo num C.I.E.P. da Rede Estadual.
   A Paulinha sempre gostou de desafios e nÃ£o foge deles. Trabalhou comi go na 
Escola Municpal Alexandre Farah, onde fez tambÃ©m um excelente trabalho e deixou
saudades.
  Galera aproveitem, pois a Paulinha sabe que eu a estou aguardando de volta no 
Farah.
                                Beijos, Eliana ( Diretora Adjunta da E. M. 
Alexandre Farah )
Postado por 
Eliana Nonato Thomaz
 em 28/09/2011 18:52

ParabÃ©ns pela dedicaÃ§Ã£o a causa por muitos dÃ-ficil de contornar. abraÃ§os
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 28/09/2011 19:49

Amiga, 
ParabÃ©ns pelo lindo trabalho, vocÃª merece.
Postado por 
nomeComentario
 em 28/09/2011 20:37

Muito bonito o trabalho dessa professora. Merece o reconhecimento que vem tendo,
mas fica um alerta: Ã© preciso mais colaboraÃ§Ã£o e incentivo por parte da SME 
na realizaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes como a da vista Ã s famÃ-lias. AÃ§Ã£o fundamental na 
elevaÃ§Ã£o da auto-estima desses jovens e de suas famÃ-lias.
Postado por 
Jacqueline Moulin
 em 03/10/2011 21:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 03/10/2011

 <TÃTULO>
E.M. Miguel Calmon, uma escola nota dez valorizando a cultura brasileira

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Das postagens mais recentes, jÃ¡ referentes ao mÃªs de setembro de 2011, hÃ¡ 
duas notÃ-cias que merecem destaque: a primeira sobre a participaÃ§Ã£o da escola
na Bienal do Livro e a segunda sobre a festa do folclore, que destacou as etnias
formadoras do povo brasileiro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Que linda escola! ParabÃ©ns a equipe da EM Miguel Calmon e a vc, Sinvaldo, pelas
postagens sempre mil! Bjssss
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/10/2011 14:28

eu gostei muito de fazer este tipo de trabalho . A minha  planta esta crescendo 
e eu estou  cuidando muito bem dela .
Postado por 
Marcia Katiana Policarpo de Sousa
 em 04/10/2011 11:32

Adoramos o carinho com que fomos tratadas pelo Prof. Sinvaldo e por tudo que ele
escreveu sobre a nossa escola. Realmente nÃ³s trabalhamos com amor e 
comprometimento por uma educaÃ§Ã£o de qualidade. Amamos nossa escola, abraÃ§amos
todos os trabalhos, projetos, enfim tudo que possa acrescentar e somar a 
educaÃ§Ã£o dos nossos alunos.
Agradecemos a postagem e aguardamos uma visita.
:***
Postado por 
Professora Maria da Penha
 em 10/10/2011 11:04

Linda escola ... ADOREI! ParabÃ©ns a toda equipe.

abraÃ§os,
Prof.Adilson, MatemÃ¡tica
Postado por 
Adilson Pinto
 em 10/10/2011 21:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 26/09/2011

 <TÃTULO>
Educoencontro dos apaixonados pela EducaÃ§Ã£o de Qualidade

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia.

A equipe da EducopÃ©dia, em parceria com a MSTech, realizou o II Educoencontro 
de capacitaÃ§Ã£o no dia 16 de setembro, no Hotel SÃ£o Francisco, RJ.

O Educoencontro foi organizado pela Coordenadora PedagÃ³gica da EducopÃ©dia, 
Prof
. Monica Souza e sua equipe Lucy Ribeiro, Susan Rocha e Raphaella Marques e 
contou com a cobertura do Rioeduca.

Na ocasiÃ£o, foi apresentada a nova metodologia e plataforma da EducopÃ©dia e as
perspectivas de atuaÃ§Ã£o dos educopedistas, visando Ã  qualidade na educaÃ§Ã£o.

O objetivo Ã© que o professor adeque a EducopÃ©dia ao seu planejamento 
utilizando o conceito de ensino e aprendizagem atravÃ©s de estratÃ©gias 
metacognitivas (levar cada aluno a discutir e a pensar sobre como faz e como 
aprende), pois oferece uma aÃ§Ã£o rÃ¡pida e fÃ¡cil, para todos que desejam 
integrar tecnologia Ã s aulas.

Ã‰ um projeto inovador, e faz com que os alunos aprendam de forma clara, 
diretiva e intuitiva.

O evento reuniu professores da nossa rede altamente capacitados que atuam na 
elaboraÃ§Ã£o das aulas da EducopÃ©dia - uma plataforma online colaborativa de 
aulas digitais, no qual os alunos e professores podem acessar atividades de 
forma l
dica e prÃ¡tica, de qualquer lugar e a qualquer hora.

O Educoencontro comeÃ§ou com a palestra 
Qualidade em GestÃ£o Educacional
, proferida por Carlos Lobo, professor e coordenador geral do Centro de 
InformÃ¡tica da FAETEC de Quintino.

[FOTO]
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Podemos dizer que a Qualidade Total constituiu-se na primeira onda da gestÃ£o de
processos e tornou-se quase uma obrigaÃ§Ã£o das empresas/instituiÃ§Ãµes com a 
divulgaÃ§Ã£o das normas ISO, sÃ©rie 9000, voltada ao estabelecimento de regras 
para a adoÃ§Ã£o pelas empresas/instituiÃ§Ãµes de um sistema de gestÃ£o da 
qualidade.

O foco da gestÃ£o da qualidade Ã© a padronizaÃ§Ã£o dos processos de trabalho e 
sua anÃ¡lise criteriosa, tendo como objetivo a melhoria contÃ-nua dos mesmos.

Carlos Lobo ressaltou que um professor educopedista eficaz Ã© aquele que faz 
aquilo que dever ser feito, que cumpre com suas metas e que realiza o que foi 
proposto.

A nossa meta Ã© conduzir a EducopÃ©dia rumo Ã  certificaÃ§Ã£o da qualidade ISO 
9001, uma plataforma inteligente e de excelÃªncia.

Em seguida, os educopedistas se reuniram para interagir sobre a nova forma de 
elaboraÃ§Ã£o das aulas e planos de aula e a construÃ§Ã£o do Design Instrucional.

[FOTO]

Segundo Raphaella Marques, o Educoencontro gerou altos debates sobre a 
construÃ§Ã£o e reconstruÃ§Ã£o do conhecimento.

A professora Naira Lemos afirmou que 
dicas sobre Design Instrucional sÃ£o, na verdade, educocuidados especiais para a
produÃ§Ã£o de aulas de qualidade.

[FOTO]

Acho muito importante o trabalho da EducopÃ©dia, pois a escola do sÃ©culo XXI 
nÃ£o pode se limitar Ã s prÃ¡ticas tradicionais. Ã‰ preciso inovar e aproveitar 
os recursos tecnolÃ³gicos que ao nosso alcance para tornar a aprendizagem 
significativa para nossos alunos. EducopÃ©dia Ã© isso: sistematizaÃ§Ã£o da 
aprendizagem de forma moderna, interaÃ§Ã£o com os recursos tecnolÃ³gicos, 
tornando o ato de aprender muito mais prazeroso e provocador, jÃ¡ que uma das 
propostas Ã© a aprendizagem por meio da metacogniÃ§Ã£o. A EducopÃ©dia faz com 
que a escola fique 
do tamanho do mundo
.

A expectativa dos educopedistas Ã© grande e a satisfaÃ§Ã£o com a atuaÃ§Ã£o na 
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EducopÃ©dia Ã© algo que vale ressaltar. SÃ£o profissionais dedicados, altamente 
capacitados e principalmente apaixonados pela EducopÃ©dia.

A EDUCOPÃ‰DIA Ã© fantÃ¡stica! Vamos educopediar?

[FOTO]

Convido vocÃªs tambÃ©m a conjugar este novo verbo, que estÃ¡ sendo vivenciado 
com eficÃ¡cia no presente e que terÃ¡ muito... muito futuro.

educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 03/10/2011

 <TÃTULO>
Processo Seletivo da EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, seleÃ§Ã£o.

ABERTO NOVO PROCESSO SELETIVO DA EDUCOPÃ‰DIA

Segundo o SubsecretÃ¡rio de 
Novas Tecnologias Educacionais, Rafael Parente, o processo seletivo tem o 
objetivo de reciclar uma parte do grupo de educopedistas e dar a oportunidade de
participaÃ§Ã£o para outros professores da rede. 

O edital com todas as informaÃ§Ãµes jÃ¡ estÃ¡ disponÃ-vel aqui no Portal 
Rioeduca, nas redes sociais e no blog oficial do Programa EducopÃ©dia: 
Educopedia2010.blogspot.com, @Educopedia (Twitter), Educopedia.sme (Facebook).

Preocupado com a questÃ£o da conexÃ£o Ã  internet das unidades escolares, o 
subsecretÃ¡rio informou hoje, via circular, que as Unidades Escolares estÃ£o 
autorizadas a contratar o melhor serviÃ§o que encontrar na sua regiÃ£o. O 
pagamento mensal pode ser feito com SDP e as CREs jÃ¡ terÃ£o todos os detalhes a
partir de amanhÃ£, 04/10. Ele sugere ainda que cada direÃ§Ã£o faÃ§a o 
levantamento das operadoras de internet de banda larga que podem atender a 
unidade e que velocidade consegue garantir.

[FOTO]
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educopÃ©dia
(86)

seleÃ§Ã£o
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Uauuuuuuuuu, este Ã© o nosso Chapolin Colorado!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 03/10/2011 17:03

Este Ã© o nosso educogato.Ele Ã© gato siames,persa.
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 03/10/2011 18:29

Isso baixei muuita coisa da educopedia e comeÃ§o a usar no data show quarta 
feira na minha escola!!!vivaaa...educoeficiente esse subsecretÃ¡rio!
Postado por 
cecy
 em 03/10/2011 19:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 27/09/2011

 <TÃTULO>
Tia Maria e o Jongo da Serrinha: uma histÃ³ria de amor pela tradiÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blog.

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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[FOTO]

[FOTO]

Gostou de conhecer a histÃ³ria da Tia Maria do Jongo?
EntÃ£o, visite o blog da 
Creche Tia Maria do Jongo

[FOTO]

5Âªcre
(268)

blog
(15)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/09/2011

 <TÃTULO>
Uma Horta OrgÃ¢nica na EM Edmundo Lins

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

A 
Escola Municipal Edmundo Lins
, estÃ¡ realizando o projeto 
Horta Org
nica 
 Diferentes formas de cultivar os alimentos
.

O projeto inicialmente era para ser realizado apenas com a turma 
8.501
 do projeto 
Tecendo Saber
, mas o sucesso da horta org
nica foi tanto que resolvi fazer tambÃ©m com a minha outra turma de 4
 ano, a 
1.401
. E outras turmas da escola tambÃ©m pedem para suas professoras fazerem parte da
horta.

Os alunos estÃ£o muito empolgados com o cultivo desses alimentos. Temos o 
cultivo de alface, coentro, manjericÃ£o, cebola, abÃ³bora, pimentÃ£o, salsa, 
feijÃ£o, mamÃ£o, tomate, etc. A primeira coisa que os alunos fazem ao chegar na 
escola Ã© regar sua plantaÃ§Ã£o. Cada aluno Ã© responsÃ¡vel por um tipo de 
plantaÃ§Ã£o. Tem alunos, inclusive que pedem para plantar outra coisa pois 
querem mais. Eles estÃ£o muito engajados no projeto. Quando um colega falta, 
eles querem ajudar, cuidar, regar a plantaÃ§Ã£o de quem faltou para nÃ£o deixar 
morrer! O momento que eles mais curtem Ã© quando cada plantaÃ§Ã£o comeÃ§a a 
crescer. Seja plantaÃ§Ã£o sua ou de um amigo, quando esta comeÃ§a a florescer , 
Ã© festa total. Muitos comeÃ§aram inclusive a cultivar sua hortinha particular 
em casa.

Os alunos sentem-se motivados, querem toda hora estar perto da horta, olhar, 
identificar as diferenÃ§as de um vegetal pro outro, de uma semente para outra. 
Eles pesquisam para que serve cada tempero plantado, cada fruto, cada verdura. 
Ã‰ uma descoberta a cada dia!
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Foi um orgulho para mim quando escutei do meu aluno 
Felipe Valiente
 a seguinte frase 
Professora, essa planta, pra mim, Ã© como se fosse um filho!
. Ã‰ muito gratificante ver alcanÃ§ado o objetivo de um trabalho feito com tanto
carinho para eles.

Estou muito feliz, tanto na turma de projeto, quanto na turma de 4
 ano. O objetivo nas duas turmas foi alcanÃ§ado e os alunos adoraram a atividade
que ficou famosa na escola.
 Texto:
Professora Juliana Lotufo.

ParabÃ©ns Ã  Professora Juliana e aos seus alunos por realizarem esse excelente 
trabalho!

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Os alimentos orgÃ¢nicos utilizam tÃ©cnicas que respeitam o meio ambiente e visam
a qualidade do alimento. NÃ£o sÃ£o usados agrotÃ³xicos nem qualquer outro tipo 
de produto que possa vir a causar algum dano a saÃºde dos consumidores. Uma 
excelente iniciativa da E. M. Edmundo Lins.
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Postado por 
nomeComentario
 em 30/09/2011 17:01

ParabÃ©ns Ã  professora Juliana pela iniciativa!
Postado por 
ariovaldo soares
 em 03/10/2011 19:13

QUEM ME ACHA ME PLANTA
NÃ£o sou pouco
NÃ£o sou muito
NÃ£o sou nada
Sou muito Ã© grata
Sou tudo um pouco
Perdida
Achada
Cada vez que me perco
Encanto-me com quem me acha
Cada vez que achada sou
Viro vaso
Viro flor
Pode me tocar
Com amor.
Postado por 
NADJA
 em 03/10/2011 21:10

ParabÃ©ns a para minha "amiga virtual" a professora Juliana Lotufo, pelo Ã³timo 
trabalho que vem desenvolvendo com suas turmas.Acompanho seu trabalho e vejo a 
garra e criatividade demonstrada.E ParabÃ©ns tambÃ©m para   toda equipe da 
Edmundo Lins.Beijocas para todas.
Um grande beijÃ£o tambÃ©m, para Ana Acciloy pelo seu Ã³timo trabalho.
Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 03/10/2011 22:33

A horta foi otÃ-ma  PARA A TURMA . 
1.401 e para mim a horta foi demas amei amei amei .
Postado por 
Ana Beatriz Silva
 em 04/10/2011 10:51

a horta foi muita legal foi uma invenÃ§Ã£o linda da tia juju beijoss da sua 
querida aluna marcella           beijossssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Postado por 
marcella
 em 04/10/2011 10:57

Oi,eu gostei muito desse trabalho,eu plantei mamÃ£o.
A professora juliana fez muito bem passar pra jente fazer uma plantaÃ§Ã£o,eu e 
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os meus amigos tambÃ©m,foi muito divertido participar,eu adorei e todos os dias 
eu cuido da minha planta
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Oi,eu gostei muito desse trabalho,a professora juliana fez muito bem passar esse
trabalho,eu adorei,e os meus amigos tambÃ©m, eu gostei desse trabalho,porque nos
tamos ajudando a natureza.
beijos,ana vitoria.
Postado por 
Ana vitoria
 em 04/10/2011 11:03

Oi eu gostei muito de participar  da plantaÃ§Ã£o,eu plantei feijÃ£o.Mas eu 
fiquei sabendo no dia 03/10/2011 que minha planta morreu.Mas eu  vou planta 
novamente .A tia Julia teve uma ideia Ã³tima e nos alunos gostarÃ£o muito 
BEIJOSs2s2.
Postado por 
ruany
 em 04/10/2011 11:05

eu  adorei   o  trabalho  de  voces  ficou  muito   bunito  eu   adorei  muito  
lindo as  prataÃ§aos  parabes
Postado por 
thaian
 em 04/10/2011 11:05

Eu gostei muito do trabalho  da  plantaÃ§ao a professora Juliana fez muito bem 
.Eu plantei mamÃ£o e meus amigos tambem a tia Juliana os alunos adoraram a ideia
da tia Juliana.  Beijos Luana sua aluna beijoÃ£
Postado por 
luana
 em 04/10/2011 11:06

Bom eu achei essa horta orgÃ¢nica muito boa.porque Ã© uma iniciativa Ã³tima para
nÃ³s da turma pq podemos cuidar do meio ambiente e tbm pq ela Ã© orgÃ¢nica e 
nÃ£o atrapalha o ambiente e muito pelo contrario ajuda e por isso eu ameii a 
horta !
Postado por 

Página 1132



RIOEDUCA 1
yuri gomes
 em 04/10/2011 11:17

gostei e muito bom horta organica e plata e muita goisa e saudavel para o nosso 
corpo.
Postado por 
adriano luiz
 em 04/10/2011 11:18

adorei a nossa horta foi muito bom fazer isso ver tudo crescer muito legal
Postado por 
ana beatriz muniz de almeida
 em 04/10/2011 11:23

Excelente trabalho da professora Juliana, Ã© um orgulho ela fazer parte do corpo
docente da Edmundo Lins!!!!!
Postado por 
Ana Cristina Porto
 em 04/10/2011 11:24

Gostei muito das plantas principalmente da minha.
Postado por 
Matheus Augusto Varela Teixeira
 em 04/10/2011 11:26

Foi muito bom fazer parte da horta. Foi uma invenÃ§Ã£o Ã³tima da profesora juju.
beijos, sua aluna thaynara
Postado por 
thaynara
 em 04/10/2011 11:27

estÃ¡ sendo um prazer para mim  trabalhar com   Ã¡
professora juliana  fazendo a horta  maravilhosa.
Postado por 
laura do nacsimento farias.
 em 04/10/2011 11:29

foi  mumto  bom  participa  da  horta
gostei  muito  da   horta  
beijo tial  juliana
Postado por 
DAVI  ABREU   VIEIRA
 em 04/10/2011 11:30

Eu adorei fazer a horta organica  com a prof Juliana e com os meus amigos
Postado por 
camila
 em 04/10/2011 11:30

A horta foi otimaaaaaaaaa
Postado por 
Davi
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 em 04/10/2011 11:38

Essa foi uma experiÃªncia muito boa que eu nunca vou esquecer.
Postado por 
camila .g.r nogueira
 em 04/10/2011 14:15

As hortas estao crescendo.
Postado por 
felipe jackson
 em 04/10/2011 14:21

Eu gostei muito desse trabalho da horta organica.
Postado por 
Giovana Vila Niva Duarte
 em 04/10/2011 15:15

Oiii,eu gostei muito de participar da horta orgÃ¢nica. Fazer parte da 
natureza,Ã© muito divertido,eu e os meus amigos adoramos fazer esse trabalho.

BEIJOS:Ana Vitoria.
Postado por 
Ana vitoria
 em 04/10/2011 15:16

Eu achei muito legal esse trabalho da horta organica.
Postado por 
Giovana Vila Nova Duarte
 em 04/10/2011 15:21

olha essa foi melhor experiencia da minha vida
Postado por 
camila.g.r.nogueira
 em 04/10/2011 18:47

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,sou eu mais uma vez querendo dizer que de tudo que eu 
fiz essa foi a melhor coisa e eu tambem  queria dizer que eu gostei de todas as 
plantas principalmente da minha mais se nÃ£o fosse a minha eu ate que ia gosta 
mais um pouquinho.E a segunda planta que eu gostei claro que foi a da prof juju.
beijossssssssssssssssss.
Postado por 
camila.g.r.nogueira
 em 04/10/2011 19:19

oi olha eu estou aqui para dizer que a minha planta e a pimenta tequila que e 
uma delicia de pimenta mais como quase ninguen gosta de pimenta eu nÃ£o posso 
fazer nada.
Postado por 
camila.g.r.nogueira
 em 05/10/2011 08:15

A horta foi uma coisa muito boa para a turma aprender mais sobre a natureza!Eu 
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sou da turma 1501 da prof  Janaina e sou irmÃ£ da camila da 1401.
Espero que eles tenham gostado da experiencia
Postado por 
agatha
 em 06/10/2011 16:19

Puxa... parabÃ©ns!!!! Fiquei encantada com o trabalho!!!
Postado por 
TÃ¢nia Margarete
 em 22/02/2012 07:41

PARABÃ‰NS! TambÃ©m quero fazer na minha U.E. Visite nosso blog: 
gec-andreurani.blogspot.com.br
Postado por 
SILVANA HUGUENIN
 em 07/04/2012 09:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/09/2011

 <TÃTULO>
Informativo Zuuum EducopÃ©dia - fiquem atentos a seus emails!
O Zuuum EducopÃ©dia enviarÃ¡ semanalmente informaÃ§Ãµes sobre descritores 
trabalhados no zoom e dicas de resoluÃ§Ã£o.

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/09/2011

 <TÃTULO>
Creche Municipal Estrelinha Dourada, colorindo a vida com o projeto â€œCores em 

 todo lugarâ€.

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.
O blog da Creche Municipal Estrelinha Dourada estÃ¡ entre os mais recentes da 
rede muncipal. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Com o intuito de garantir o desenvolvimento de atividades que contemplem todas 
as Ã¡reas do conhecimento e para melhor organizaÃ§Ã£o dos tempos na 
articulaÃ§Ã£o das atividades, dividimos este tema em trÃªs subprojetos de 
trabalho: 
Cores da Nossa Vida
, 
Cores da Natureza
 e 
Criando com as Cores
.
Embarque conosco neste maravilhoso mundo colorido!

 [VÃDEO]

Venha conhecer
o trabalho da Creche Municipal Estrelinha Dourada, acessando 
aqui
.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
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(268)

 <COMENTÃRIOS>

Todos da creche ficaram muito felizes e emocionados com a valorizaÃ§Ã£o do nosso
trabalho!! Muito obrigada!!!

Te agradecemos carinhosamente,

Elizabeth e Fabiana
Postado por 
C M Estrelinha Dourada
 em 30/09/2011 11:14

Que lindo trabalho! Edificante. ParabÃ©ns!
Postado por 
Lee Monerath
 em 30/09/2011 17:03

eu ghostei do videu muito eu do nota  para o rioeduca.net
Postado por 
fabiane
 em 04/10/2011 11:22

Belo trabalho.Cada dia mais amo o trabalho que as Creches desenvolvem dando as 
crianÃ§as o melhor.ParabÃ©ns!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/10/2011 22:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/09/2011

 <TÃTULO>
EducaÃ§Ã£o: por um Mundo Melhor!!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, gec, protagonismojuvenil.

[FOTO]

NÃ£o hÃ¡ nada que cause mais alegria a um professor do

que ver seus alunos ou ex-alunos superando-se, conquistando vitÃ³rias! Foi com 
grande emoÃ§Ã£o que a professora Heloisa Mesquita, do 
GinÃ¡sio Experimental Carioca Coelho Neto
/ 6
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CRE, nos repassou hoje (por e-mail) que as alunas
Bianca Ferreira e Ingrid AssunÃ§Ã£o, da turma 1805, foram as vencedoras do 
concurso cultural
Rock in Rio 2011 
(
saibam mais sobre a proposta do concurso clicando aqui
), com a poesia 
Por um mundo melhor
, resultado do trab

alho realizado na disciplina
Protagonismo Juvenil
.

E como todo aluno de nossas escolas Ã© aluno de todos nÃ³s, educadores, 
compartilhemos tambÃ©m desta alegria!

PARABÃ‰NS!

[FOTO]

POR UM MUNDO MELHOR

ESPERO UM DIA VIVER NUM MUNDO SEM DIFERENÃ‡AS

     ONDE COR E APARÃŠNCIA NÃƒO INFLUENCIEM

NAS DECISÃ•ES

SÃƒO COISAS QUE NÃƒO FAZ

EM SENTIDO

UMA CRIANÃ‡A SEM ABRIGO

     SEM TER NO QUE SE ESP

ELHAR

COMO VAMOS ACABAR COM A DISCR

IMINAÃ‡ÃƒO

E AS GUERRAS NO ALEMÃƒO SEM TEMPO DE PARAR?

     MAS PRA TUDO EXISTE UM JEITO
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 ONDE O JEITO SEM JEITO RENASCE DO PÃ“

     E A ESPERANÃ‡A INSISTE

     SE TORNA CONSCIENTE

 COMEÃ‡O A ENXERGAR A PAZ

     VAMOS MUDAR A TRAJETÃ“RIA

     ESCREVER A HISTÃ“RIA

      DE UM PAÃS CAMP

EÃƒO

ONDE AS DIFERENÃ‡AS NÃƒO EXISTEM

     A PAZ RESISTE

     EM NOSSA NAÃ‡ÃƒO

     MESMO O MUNDO SOFRENDO,

CONTINUO DIZENDO:

DIFERENÃ‡AS SÃƒO NORMAIS

     TODOS SOMOS IGUAIS

(Bianca Ferreira e Ingrid AssunÃ§Ã£o, turma 1805
,

GEC

Coelho Neto)

[FOTO]

Aproveito a oportunidade para divulgar outro trabalho interesante do 
GinÃ¡sio Experimental Carioca Coelho Neto
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, uma realizaÃ§Ã£o
 Cineclube Coelho Em Cena
: 
Careta ao preconceito, Ã  segregaÃ§Ã£o e Ã  exclusÃ£o
.
Careta, para simbolizar o NÃƒO ao preconceito, Ã  segregaÃ§Ã£o e Ã  exclusÃ£o. 
Um viva Ã  diversidade, outros Ã s vÃ¡rias belezas, e um NÃƒO ao padrÃ£o de 
beleza exigido e quase inexistente
 - 
assim definem a proposta de trabalho os realizadores do filme.

CARETA AO PRECONCEITO, 
 SEGREGAÃ‡ÃƒO E 
 EXCLUSÃƒO

 [VÃDEO]

Visitem o
blog do GinÃ¡sio Experimental Carioca Coelho Neto
:
http://geccoelhoneto.arteblog.com.br/

[FOTO]

6Âªcre
(247)
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protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

Foi muito legal o trabalho que nÃ³s fizemos sobre a horta orgÃ¢nica. Eu adorei.
Postado por 
Giovana Vila Nova Duarte
 em 04/10/2011 11:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 04/10/2011

 <TÃTULO>
17Âº Concurso de DanÃ§a da Escola Municipal Brasil

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre.

 [VÃDEO]

Aliar a arte cinematogrÃ¡fica Ã  expressÃ£o corporal como ferramenta do processo
de Ensino/Aprendizagem, nÃ£o sÃ³ pode, como deve ser um grande recurso para 
garantir o sucesso educacional dos alunos de uma InstituiÃ§Ã£o. A 
Escola Municipal Brasil 
vem compartilhar conosco 
o que essa alianÃ§a estÃ¡ efetivamente despertando em seus alunos. Assessorados 
pela 
Professora Maria de las Mercedes
, os alunos dessa Unidade fazem um verdadeiro show de danÃ§a.

Foi realizado no dia 15/09 o 
17
 Concurso de DanÃ§a da Escola Brasil
, realizado pela prof. de Ed. FÃ-sica, Maria de las Mercedes ( Chuca ).

As coreografias foram baseadas em temas de filmes. Os alunos tiveram que 
assistir ao filme escolhido e, em seguida, produzir uma apostila, que entregaram
ao j
ri, que envolvesse atores principais, coadjuvantes, dubladores, figurino, trilha
sonora, local da histÃ³ria e acontecimentos polÃ-ticos e econÃ´micos no paÃ-s e 
na cidade do filme.
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O j
ri foi composto por professores da escola e ex-alunos. As coreografias foram 
feitas pelos alunos, objetivando incentivar a organizaÃ§Ã£o de grupo, autonomia,
relaÃ§Ãµes interpessoais e, principalmente criatividade.
 Texto: 
Professora Maria de las Mercedes.

Resultado Final

1
 - Duelo de TitÃ£s (vÃ-deo de destaque)

2
 - Pantera Cor de Rosa

 [VÃDEO]

3
 - Ritmo Quente

 [VÃDEO]

4
 - Quem quer ser um milionÃ¡rio?

 [VÃDEO]

5
 - This is it ( Michael Jackson)

 [VÃDEO]
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4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 04/10/2011

 <TÃTULO>
Queremos Miles

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

BelÃ-ssimo trabalho, cultura faz muita diferenÃ§a na EducaÃ§Ã£o! ParabÃ©ns!
Postado por 
gisele
 em 04/10/2011 05:47

eu gostei da horta que nÃ³s fizemos e eu gostei muito da horta organica !!!
Postado por 
joao victor
 em 04/10/2011 11:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 06/10/2011

 <TÃTULO>
Conquistas e avanÃ§os do Projeto RealfabetizaÃ§Ã£o 2-A na 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, projetorealfa.

Por esses dias estive acompanhando um pouco mais de perto as atividades 
desenvolvidas pelos professores das escolas da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, que dÃ£o aulas para alunos matriculados 
nas turmas do Projeto RealfabetizaÃ§Ã£o 2-A.

Conversei, para esta postagem do Rioeduca, com a professora Andrea Soares da 
Silveira, coordenadora do Projeto Realfa 2-A da 10
 CRE, com a professora itinerante FlÃ¡via Cristina de Macedo Melo Barbosa, e com
alguns dos vinte e quatro professores de escolas que mantÃ©m turmas do referido 
projeto.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

projetorealfa
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigada professor pela homenagem e pela visita a nossa U.E. O senhor serÃ¡ 
sempre bem vindo. A Julio Ã© uma escola vencedora. AbraÃ§os a todos.
Postado por 
Isa
 em 20/10/2011 14:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/10/2011

 <TÃTULO>
Projetos de Qualidade na C.M EspaÃ§o Livre da CrianÃ§a

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, creches.

As Creches de nossa rede revelam cada vez mais qualidade no atendimento Ã s 
crianÃ§as pequenas. Notamos que as equipes de educadores desenvolvem um trabalho
significativo para toda a comunidade.

Em nossa cidade, as famÃ-lias jÃ¡ reconhecem que as creches vÃ£o muito alÃ©m do 
simples cuidar, mas que educam com intencionalidade pedagÃ³gica, trazendo 
mudanÃ§as positivas para toda a famÃ-lia. 

A Creche EspaÃ§o Livre Ã© um destes exemplos, pois o compromisso com o ensino de
qualidade Ã© destacado no sucesso de seus projetos. Assim, Ã© com orgulho que o 
Rioeduca relata uma experiÃªncia bem sucedida realizada na instituiÃ§Ã£o.

 FOLHAS E CHÃS nasceu a partir do interesse das crianÃ§as, pois descobrindo e 
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pesquisando o folclore brasileiro , os alunos da Creche conheceram os chÃ¡s 
medicinais. Foi uma surpresa para a equipe perceber que apesar de pequenas, 
muitas crianÃ§as jÃ¡ conheciam alguns chÃ¡s. 

[FOTO]

Como as crianÃ§as demonstraram interesse pelas folhinhas e chÃ¡s, os educadores 
decidiram ampliar o projeto, e incentivaram ainda mais a curiosidade dos 
pequenos. Diversas folhas foram apresentadas Ã s crianÃ§as para que pudessem 
observar, sentir, cheirar... Depois, em rodinha, todos conversavam e as 
observaÃ§Ãµes eram registradas com textos e imagens.

Os olhinhos curiosos observavam cada folhinha. Tinha folha de todo tipo e 
tamanho: Algumas eram bem grandes e lisas. Outras tinham uma textura bem macia e
gostosa de tocar. Uma das crianÃ§as arregalou os olhos, surpreendida ao ver que 
tem folha parecida com coraÃ§Ã£o. Outros pequeninos, compararam o tamanho da 
folhinha , colocando-a em cima da prÃ³pria mÃ£o.

[FOTO]

Em certo momento, uma educadora sugeriu que a turma rasgasse as folhas, e uma 
descoberta aconteceu: 
Tia, parece que tem uma aguinha dentro!
 e na mesma hora, todos se juntaram e observaram o que o amigo tinha descoberto.
De repente uma crianÃ§a cheirou essa folhinha e com uma careta mostrou que ela 
exalava um cheiro bem forte. Logo souberam que a folha tinha um nome sÃ³ dela: 
Boldo!

[FOTO]

Depois de observarem, tocarem e cheirarem cada folha, escolheram as que mais 
gostaram, esconderam embaixo de um papel ofÃ-cio e coloriram com o giz de cera..
Os rostinhos ficaram iluminados pelo prazer da atividade e a surpresa do 
resultado: Parecia mÃ¡gica! As formas das folhas apareceram no papel! 

Empolgadas com as formas, as crianÃ§as pintaram outras folhas, usando tinta 
guache sobre um molde. Depois de tudo colorido, a turminha e as educadoras 
confeccionaram com capricho o tronco e os galhos de uma Ã¡rvore bem grande, 
usando jornal e tinta.

Os chÃ¡s apresentados Ã  crianÃ§ada tambÃ©m foi um sucesso! As professoras 
ofereceram as turmas variedade de folhas. Com os sentidos aguÃ§ados, os pequenos
cheiraram, tocaram e experimentaram alguns chÃ¡s... Entre os prediletos, estavam
erva doce e camolila, mas o grande vencedor foi o chÃ¡ de morango!

Na Creche, experimentos, observaÃ§Ãµes e pesquisas sÃ£o os motores que dÃ£o vida
e forÃ§a aos projetos, portanto se as crianÃ§as curtem e querem aprender, o 
projeto continua... Atualmente, as crianÃ§as vivem um momento doce, no qual as 
frutas exalam seus aromas, cores e sabores. Logo, a Creche EspaÃ§o Feliz terÃ¡ 
mais novidades pra contar!

Clique na imagem abaixo para conhecer o blog da
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Creche Municipal EspaÃ§o Livre da CrianÃ§a

[FOTO]

1Âªcre
(234)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Lindo!!!!!!!!!
Os pequeninos sÃ£o D+ !!!!!!
ParabÃ©ns Ã  professora!!!
Quem sabe um dia a Creche Eduardo Moreira dos Santos nÃ£o toma um chazinho aÃ-, 
todo mundo juntinho? Beijos!!
Postado por 
Professora Articuladora  Ana Neves
 em 05/10/2011 17:19

Trabalho em creche e valorizo muito o trabalho desenvolvido na EducaÃ§Ã£o 
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Infantil! A Creche  EspaÃ§o Livre merece nosso ParabÃ©ns! Adorei o projeto!
Postado por 
Marilia Nunes
 em 05/10/2011 18:39

OlÃ¡! Que bom ver o nosso trabalho aqui! Em breve mostrarei a pÃ¡gina Ã s 
crianÃ§as e imagino que ficarÃ£o felizes ao relembrarem esses momentos tÃ£o 
gostosos (literalmente). AgradeÃ§o, em nome de todos nÃ³s, os comentÃ¡rios...
Postado por 
Juliana Bello
 em 22/11/2011 19:33

Num paÃ-s de imensa dimensÃ£o continental, nada mais coerente e sensÃ-vel por 
parte dos educadores do que oferecer as crianÃ§as o que hÃ¡ de melhor em nossas 
terras: a natureza, pois nÃ£o existe instrumento mais eficaz em defesa de nossas
riquezas naturais do que uma consciencia bem informada, a comeÃ§ar pela 
infÃ¢ncia se estendendo a totalidade de nossa formaÃ§Ã£o enquanto adulto. 

ParabÃ©ns a todos por se comprometerem de modo mais do que louvÃ¡vel em formar 
esses pequenos e futuros cidadÃ£os.
Postado por 
Maria Erineide
 em 05/06/2012 21:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/10/2011

 <TÃTULO>
AlfabetizaÃ§Ã£o, arte e animais â€“ As feras continuam soltas

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, 3Âªcre, alfabetizaÃ§Ã£o.

Lembram da turma 1103 da E.M. Delfim Moreira? Eles voltaram para cumprir a 
promessa feita no 
vÃ-deo
 postado sobre o projeto 
 As Feras estÃ£o soltas
 que estÃ¡ sendo desenvolvido durante o ano letivo de 2011. O vÃ-deo foi 
divulgado no post 
Projeto Animais - Uma HistÃ³ria de AlfabetizaÃ§Ã£o
. LÃ¡ pudemos ver o inÃ-cio do projeto: rodas de leituras, contaÃ§Ã£o de 
histÃ³rias ao vivo e em vÃ-deo, exploraÃ§Ã£o das histÃ³rias em atividades de 
alfabetizaÃ§Ã£o ( origamis, leitura dramatizada, escrita com e sem alfabeto 
mÃ³vel). Os livros eram sobre os animais daÃ- o nome do projeto: 
 As Feras estÃ£o soltas
.
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Pois bem, segundo a prof
 da turma, Cristiane Zicarelli: 
A nossa histÃ³ria continua!!!! Nossos amigos animais continuam fazendo parte do 
nosso dia a dia e propiciando novas descobertas!!!

Agora, nossas mÃ£os entram em aÃ§Ã£o! Desenhando, pintando, pesquisando, 
cortando, colando e escrevendo. Estamos botando a mÃ£o na massa e produzindo 
criaÃ§Ãµes artÃ-sticas que propiciam significativos momentos de leitura e 
escrita.

Eles pesquisaram informaÃ§Ãµes e gravuras de alguns animais e, atravÃ©s de 
recorte e colagem e desenhos, completaram a cena incluindo o habitat de cada um 
deles. Logo abaixo, listaram o nome do animal, lugar onde vive, forma de 
nascimento e cobertura do corpo.

[FOTO]

[FOTO]

ApÃ³s brincar de criar animais com a sombra das mÃ£os, registraram as 
criaÃ§Ãµes, fazendo o perfil delas e completando com as caracterÃ-sticas dos 
bichinhos. A seguir, pesquisaram as letras para escrever o nome deles e formaram
frases sobre os mesmos. As obras foram para um lindo mural no corredor cultural 
da escola.

[FOTO]

[FOTO]

E ainda teve o autoditado com recorte e colagem reunindo vÃ¡rios animais na 
mesma cena. As mÃ£os da 1103 estavam muito criativas!

[FOTO]

[FOTO]

A mensagem da prof
 Cristiane Ã© que 
o l
dico, a criaÃ§Ã£o, a construÃ§Ã£o do conhecimento continua. E na sala da 1103 
crianÃ§a nÃ£o fica parada nem as suas mÃ£os.

Antes de passar ao vÃ-deo dessas mÃ£os laboriosas, fiquemos com a frase da 
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EmÃ-lia Ferreiro:

(...) Por trÃ¡s da mÃ£o que pega o lÃ¡pis, dos olhos que olham, dos ouvidos que 
escutam, 

hÃ¡ uma crianÃ§a que pensa.

(EmÃ-lia Ferreiro) 
 [VÃDEO]

Imagens e texto (adaptado) cedidos pela Prof
 Cristiane Zicarelli

[FOTO]

3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

alfabetizaÃ§Ã£o
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(19)

 <COMENTÃRIOS>

Que bacana, estou desenvolvendo um projeto sobre animais com meu 1Âº ano 
tambÃ©m! Teremos ainda vÃ¡rias atividades diversificadas. Postarei aqui quando 
acontecerem. Beijos, LÃ-via Andrade
Postado por 
LÃ-via Andrade
 em 05/10/2011 10:27

Cris,
Super legal o Projeto de AlfabetizaÃ§Ã£o!!! VocÃª como sempre, reinventando!!! 
PARABÃ‰NS!!!!
Ã‰ isso aÃ-... construir para LER e ler para CONSTRUIR!!!!  Eu tambÃ©m acredito 
nesta ideia!!!
ParabÃ©ns Ã s crianÃ§as!!!
    Beijos e um abraÃ§Ã£o!!!
Postado por 
Pro
 em 05/10/2011 17:12

Tenho certeza, Cristiane, que vocÃª Ã© uma professora feliz com o sucesso de 
seus alunos! Porque ensinar assim, desse jeitinho, brincando, significa trabalho
duro sim, mas sucesso certo, crianÃ§as leitoras e criativas, 
alegria,realizaÃ§Ã£o... Adorei! Ensina isso para muitas "gentes"! Mostra o seu 
trabalho! Quantos mestres estÃ£o buscando isso e nÃ£o encontram... Beijos Cassia
Brasil (Equipe da GED da 3Âª CRE)
Postado por 
Cassia Brasil
 em 11/10/2011 12:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/10/2011

 <TÃTULO>
Relembrando o sucesso dos anos 80 na Festa PLOC da EM Gaspar Vianna

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

Localizada em Vista Alegre, no aconchegante Bairro Ara
jo, a 
EM Gaspar Vianna,
 apÃ³s sua [re] inauguraÃ§Ã£o, promoveu uma linda 
FESTA PLOC no dia 10 de setembro
, 
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junto aos alunos e comunidade escolar.

[FOTO]

A escola, toda decorada com CDs, chamava a atenÃ§Ã£o de todos que ali chegavam.

Mas, o que Ã© 
Festa PLOC
?

No Rio de Janeiro, esta festa remonta ao perÃ-odo onde os que jÃ¡ passam dos 30 
anos vÃ£o lembrar das roupas e cabelos da Ã©poca, quando se ostentavam franjas e
mullets generosos.

Para as meninas as saias eram bem curtinhas e a calÃ§a jeans era a melhor 
opÃ§Ã£o para os meninos.

Os Ã³culos escuros nÃ£o podiam faltar! 

Hoje, para comemorar esse perÃ-odo, reunem-se os maiores cantores da dÃ©cada de 
80.

Na EM Gaspar Vianna, m
sicas do grupo DominÃ³, Trem da Alegria, BalÃ£o MÃ¡gico, Gretchen e
Michael Jakson, faziam parte do repertÃ³rio de evento.

E vocÃª jÃ¡ foi a alguma Festa Ploc? 

Eu estive lÃ¡
e conferi o sucesso da festa.

 [VÃDEO]

Todas as turmas participaram das danÃ§as e quem coordenou a maioria foi a CP, 
prof
 Viviane Bianchi (de vestido na foto abaixo).

[FOTO]

Barraquinhas de brincadeiras de doces e salgados, assim como o bingo que 
acontecia nos intervalos das danÃ§as, contribuÃ-ram para que a festa fosse esse 
grande sucesso.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As danÃ§as, muito bem coregografadas, e as vestimentas deram o brilho ao 
espetÃ¡culo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No Blog da EM Gaspar Vianna, mais fotos sobre este e outros eventos.

[FOTO]

Acesse: 
http://emgasoarvianna.blogspot.com/

Se vocÃª, professor, ou sua escola, desenvolveu ou desennvolve algum projeto 
escreva para nÃ³s atravÃ©s dos e-mails de cada Representante de CRE.

Para saber, clique na foto da Equipe Rioeduca e procure a representante de sua 
CRE.

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Que lindo!!!
Uma decoraÃ§Ã£o criativa!!!
Uma festa incrÃ-vel, adorei!!!
Nossos alunos merecem.
PARABÃ‰NS para toda a equipe!
Postado por 
CLAUDIA NUNES
 em 05/10/2011 11:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 04/10/2011

 <TÃTULO>
ProgramaÃ§Ã£o Especial - Dia do Mestre

<TAGS>
Tags: 
diadomestre, homenagem, #paporioeduca.

Estamos preparando algumas surpresas e homenagens para nossos educadores, a fim 
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de comemorarmos o Dia do Mestre.

Para tanto, mais uma vez, precisamos da colaboraÃ§Ã£o de TODOS

[FOTO]

(foto retirada do blog www.imagensporfavor.com)

VÃ-deo de Educadores 
 serÃ¡ publicado no dia 15 de outubro

Para isso, precisamos que nos enviem vÃ-deos de 10 a 15 segundos atÃ© o dia 11 
de outubro. Esses vÃ-deos podem ser feitos em qualquer formato e enviados para o
e-mail 
desafios@rioeduca.net
 com o tÃ-tulo 

 VÃDEO
 utilizem sua imaginaÃ§Ã£o: faÃ§am depoimentos, filmem momentos com alunos, 
aulas, descriÃ§Ã£o do seu melhor momento na carreira etc.

Semana Especial do Educador 
 de 17 a 21 de outubro - postagens sobre educadores que nÃ£o possuam redes 
sociais e blogs, mas que tenham um trabalho de excelÃªncia pedagÃ³gica que deve 
ser divulgado.

Como fazer para descobrirmos esses professores que nÃ£o tÃªm acesso Ã s redes 
sociais? Pedimos a sua colaboraÃ§Ã£o, Ã© claro. AtravÃ©s do email 
desafios@rioeduca.net
, com o tÃ-tulo 
Educador Especial
, indique o professor, agente auxiliar de creche, coordenador ou diretor de 
escola que vocÃª acha que deve ser homenageado. NÃ£o se esqueÃ§a de fornecer o 
nome do(a) educador(a), o nome da unidade escolar e o motivo pelo qual o(a) 
educador(a) indicado(a) deve ser homenageado(a) com uma matÃ©ria especial.

#PapoRioeduca de 05 de outubro: 
O que faz do Educador um Educador
.

#PapoRioeduca de 19 de outubro: serÃ¡ definido no #PapoRioeduca de 05 de 
outubro, tambÃ©m com o tema 
Educador
.

[FOTO]
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homenagem
(21)

#paporioeduca
(7)

diadomestre
(4)

 <COMENTÃRIOS>

legal! irei filmar depoimento de alunos e enviarei.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/10/2011 23:17

Puxa que pena, nÃ£o vi essa postagem...tomei conhecimento agora no 
twitter..fiquei enrolada com a programaÃ§Ã£o da festa do dia da crianÃ§a e o 
curso na reta final...Muito boa a idÃ©ia, acho Ã³timo esse tipo de homenagem e 
valorizaÃ§Ã£o do professor. ParabÃ©ns pela iniciativa. AbraÃ§os ..Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 11/10/2011 21:09
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/10/2011

 <TÃTULO>
Uma educaÃ§Ã£o inovadora: TÃ´ Ligado!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesmusicais, artesvisuais, pet.

[FOTO]

O professor Nilton Barbosa Filho estÃ¡ Ã  frente de um projeto de mÃ-dia 
educativa que tem agitado as escolas da regiÃ£o que participam das oficinas do
 PET TelÃªmaco
: a RÃ¡dio Escolar 
TÃ´ Ligado!
- cujo nome
nome foi decidido por votaÃ§Ã£o entre os prÃ³prios alunos.

Gostaria de destacar - diz o professor - que durante esta Oficina de RÃ¡dio 
Escolar, tenho descoberto talentos da m
sica e do humor que vÃ£o se revelando de maneira natural e espont
nea.
 E nÃ£o apenas, Ã© claro, talentos musicais. A

logomarca da RÃ¡dio, por exemplo, foi produzida e editada por um aluno: Yago 
Gomes Tenorio, da 
E.M. Levy Miranda
! 
- e Nilton acrescenta: 
Hoje, a escola tem que ter outra cara, tem que ser inovadora.

[FOTO]

O desenvolvimento tecnolÃ³gico e o surgimento de novas mÃ-dias tÃªm causado 
profundas modificaÃ§Ãµes culturais e pode efetivamente provocar transformaÃ§Ãµes
sociais, sobretudo na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o.
 (prof. Nilton)

O PET TelÃªmaco, onde funciona o est
dio da RÃ¡dio, tem um blog com o mesmo nome - 
TÃ´ Ligado!
 -, no qual tive recentemente a oportunidade de divulgar aqui, no 
Rioeduca Net, A RevoluÃ§Ã£o Acontece
, 
Criando Novos EspaÃ§os para a EducaÃ§Ã£o!
 (cliquem no tÃ-tulo da postagem para acessÃ¡-la)!
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A empolgaÃ§Ã£o com a publicaÃ§Ã£o foi tanta que o professor Nilton decidiu me 
enviar o projeto de trabalho da RÃ¡dio Escolar que, a seguir, apresento:

[FOTO]

Projeto de MÃ-da Educativa: 
RÃ¡dio TÃ´ Ligado

Autor: Nilton Barbosa

Ã‰ um projeto que implementou um est
dio de rÃ¡dio com emissora, no PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho da E. M. 
TelÃªmaco GonÃ§alves Maia, onde sÃ£o dinamizadas oficinas e capacitaÃ§Ãµes 
teÃ³ricas e prÃ¡ticas para alunos inscritos da prÃ³pria unidade e de outras 
unidades do mesmo pÃ³lo regional.

Com este projeto, faremos um trabalho de aÃ§Ã£o pedagÃ³gica integrando o PET ao 
PPP da E. M. TelÃªmaco GonÃ§alves Maia.

Os alunos participantes de outras unidades adquirem aprendizado, de maneira que 
possam tambÃ©m multiplicar essa proposta em suas escolas de origem.

Os propÃ³sitos deste projeto estÃ£o relacionados tambÃ©m com as demandas do 
prÃ³prio projeto do PET 
 motivar o aluno para a vida profissional atravÃ©s de novas formas de trabalho 
com mÃ-dia e comunicaÃ§Ã£o e assegurar-lhe um espaÃ§o de aprendizagem, 
comunicaÃ§Ã£o, protagonismo e responsabilidade onde novas metodologias 
revolucionem a educaÃ§Ã£o com resultados efetivamente positivos na construÃ§Ã£o 
do conhecimento e na formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o.

O desenvolvimento tecnolÃ³gico e o surgimento de novas mÃ-dias tÃªm causado 
profundas modificaÃ§Ãµes culturais e pode efetivamente provocar transformaÃ§Ãµes
sociais, sobretudo na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o.

Hoje a escola tem que ter outra cara, tem que ser inovadora.

O projeto visa a atender e beneficiar diretamente os alunos do 5
 ao 9
 anos e de PEJA previamente inscritos na Oficina de RÃ¡dio que os capacita, 
promovendo a aquisiÃ§Ã£o de conhecimentos e habilidades indispensÃ¡veis na 
comunicaÃ§Ã£o aliada Ã  educaÃ§Ã£o e Ã  cultura, tornando, assim, os alunos 
aptos a operar equipamentos, executar transmissÃµes, elaborar pautas e roteiros 
de programaÃ§Ã£o, editar Ã¡udio (m
sica, vinheta e voz) e produzir textos jornalÃ-sticos, fazer locuÃ§Ã£o e 
apresentaÃ§Ã£o de programas e quadros, aprimorando, consequentemente, o seu 

Página 1160



RIOEDUCA 1
nÃ-vel de leitura.

O Projeto estÃ¡ direcionado a todos - alunos da UE, professores, funcionÃ¡rios e
membros da comunidade que queiram atuar como colaboradores e parceiros.

[FOTO]

PARABÃ‰NS A TODOS PELO TRABALHO DE QUALIDADE!

[FOTO]

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

pet
(8)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/10/2011

 <TÃTULO>
E.M. Antonio AustregÃ©silo e as Obras de Candido Portinari

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, paz.
A Escola Municipal Antonio AustregÃ©silo, dando boas vindas a mais bela 
estaÃ§Ã£o do ano,
estÃ¡ desenvolvendo o projeto
 Primavera de Paz!
Os alunos estÃ£o sendo levados Ã  refletir sobre a frase: 
Brincar, sim! Brigar,nÃ£o!
Para a 
construÃ§Ã£o de um ambiente mais tranquilo e amistoso dentro do espaÃ§o escolar.

A professora Joelma Ventura, inspirou-se na sÃ©rie de obras 
CrianÃ§as Brincando
 de Candido Portinari.

[FOTO]
O pintor matou as saudades de suas brincadeiras na inf
ncia atravÃ©s da pintura destas obras.
As crianÃ§as da Escola Municipal Antonio AustregÃ©silo representaram tambÃ©m a
 principal atividade de toda crianÃ§a: a brincadeira!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A equipe da E.M. Antonio AustregÃ©silo deseja que todas as escolas tambÃ©m vivam
uma Primavera colorida, cheia de arte e de muita Paz!

[FOTO]

Página 1162



RIOEDUCA 1

8Âªcre
(193)

paz
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/10/2011

 <TÃTULO>
ConheÃ§a o blog da CM Olga BenÃ¡rio

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdecreches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

ConheÃ§a as dependÃªncias da CM Olga BenÃ¡rio

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

blogsdecreches
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Quero parabenizar a equipe da Creche Olga BenÃ¡rio, em especial a direÃ§Ã£o, 
pelo belÃ-ssimo trabalho desenvolvido. Rumo ao sucesso meninas!!!
Postado por 
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ClÃ¡udia da Silva Dantas
 em 10/10/2011 21:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 09/10/2011

 <TÃTULO>
1Âº Encontro AlfabetizaÃ§Ã£o em (con)Texto na 4ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, riodeleitores, capacitaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

A equipe da 
GED 4
CRE
, reuniu-se com professores do 
3
 ano
de todas as suas Unidades Escolares para pensar em alfabetizaÃ§Ã£o. A Professora

Maria Helena
 (Gerente da GED) iniciou os estudos com o texto 
ReflexÃµes sobre as prÃ¡ticas de alfabetizaÃ§Ã£o e letramento
.

Educar Ã© impregnar de sentido o que fazemos
 Paulo Freire

A Professora 
Malvina
, fala emocionada sobre o papel 
polÃ-tico do professor e propÃµe a pespectiva da
AlfabetizaÃ§Ã£o como prÃ¡tica de cultura
.

O grupo pensa e reflete sobre como o aluno aprende, como devemos ensinar e 
defendem a idÃ©ia de que a
memÃ³ria da repetiÃ§Ã£o nÃ£o Ã© competente para armazenar a informaÃ§Ã£o 
(pesquisa na Ã¡rea da neurociÃªncia). Assim, Ã©
necessÃ¡rio que o professor conheÃ§a e entenda o processo de aprendizagem do 
aluno para que sua atuaÃ§Ã£o seja pontual.
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Sabendo que somos todos iguais, de caracterÃ-sticas humanas idÃªnticas, 
entretanto, aprendemos de forma diferente. Ou seja, aprendemos de acordo com a 
troca estabelecida pelo grupo social/cultural em que estamos inseridos.
Portanto, o que estÃ¡ por trÃ¡s da sua prÃ¡tica, do seu fazer? Qual a 
intenÃ§Ã£o?

Nos constituÃ-mos atravÃ©s da palavra, por isso Ã© necessÃ¡rio organizarmos 
o discurso. Para tal Ã©
necessÃ¡ria a intervenÃ§Ã£o do professor no processo de aprendizagem, mas uma 
intervenÃ§Ã£o organizada e intencional. Ou seja, o simples fato do texto 
presente na sala de aula nÃ£o dÃ¡ conta desse aprendizado.

Professores questionam, interagem e pensam juntos a alfabetizaÃ§Ã£o. SituaÃ§Ãµes
de reflexivas encaminham
o grupo a ressaltar a import
ncia da interdisciplinaridade, onde a
escola precisa exercer o movimento de cooperaÃ§Ã£o e unidade, pois sÃ³ assim 
avanÃ§a rumo ao processo de ensino/aprendizagem.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

Esses encontros sÃ£o Ã³timos. Ã‰ uma grande oportunidade dos professores 
trocarem , repensarem e aprenderem cada vez mais. Tive a oportunidade no ano 
passado de participar do curso "AlfabetizaÃ§Ã£o e Letramento". Adorei a 
experiÃªncia e a oportunidade de poder trocar com as colegas de outras CRES. 
Esses cursos e encontros sÃ£o Ã³timas oportunidades...
ParabÃ©ns a ProfÂª Maria Helena e Malvina.
E para a Ana Acioly, que como sempre se supera em suas postagens e nos deixa 
sempre informadas....Beijocas Ã  todos. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 09/10/2011 21:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/10/2011

 <TÃTULO>
Creche x Dengue na 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, dengue.

A 
Creche Municipal Raul Cortez - 9
 CRE
, 
aderiu Ã  campanha de combate Ã  Dengue dando uma liÃ§Ã£o de cidadania. 

[FOTO]

Engajada na aÃ§Ã£o proposta pelo prefeito Eduardo Paes, que desde o dia 31 de 
agosto , lanÃ§ou o Plano de Combate Ã  Dengue para o VerÃ£o de 2012, a Creche 
desenvolve o projeto que mobiliza as crianÃ§as e suas famÃ-lias. 
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Segundo o prefeito,
O combate Ã  dengue Ã© uma responsabilidade compartilhada entre o poder p
blico e o cidadÃ£o. Se nÃ£o houver participaÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o nÃ³s nÃ£o 
teremos sucesso na prevenÃ§Ã£o. Queremos diminuir os danos que uma possÃ-vel 
epidemia pode causar na cidade. O combate aos focos precisa ser feito por todos 
os moradores da cidade, porque 82% dos criadouros do mosquito estÃ£o dentro de 
imÃ³veis e 2/3 das pessoas que tiveram dengue tinham foco em suas casas. 
Duplicamos o n
mero de agentes, temos feito caminhadas de inspeÃ§Ã£o e conscientizaÃ§Ã£o, 
compramos mais carros fumacÃª e vamos dobrar o n
mero de postos de hidrataÃ§Ã£o. Mas nenhuma dessas aÃ§Ãµes do poder p
blico Ã© suficiente se a sociedade civil nÃ£o assumir a sua parte na missÃ£o de 
enfrentar a dengue e nÃ£o permitir que o mosquito se multiplique e se alastre 
pela cidade.

Vamos conhecer um pouco mais desta doenÃ§a com o projeto desenvolvido pela 
equipe da C. M. Raul Cortez.

A Dengue Ã© uma virose, ou seja, uma doenÃ§a causada por vÃ-rus. O vÃ-rus Ã© 
transmitido para uma pessoa atravÃ©s da picada da fÃªmea contaminada do mosquito
Aedes Aegypti.

Dengue ClÃ¡ssica=
 os sintomas sÃ£o mais brandos. A pessoa doente tem febre alta, dores de 
cabeÃ§a, nas costas e na regiÃ£o atrÃ¡s dos olhos. A febre comeÃ§a a ceder a 
partir do quinto dia e os sintomas, a partir do dÃ©cimo dia. Neste caso, 
dificilmente acontecem complicaÃ§Ãµes, porÃ©m alguns doentes podem apresentar 
hemorragias leves na boca e nariz.

Dengue hemorrÃ¡gica=
 neste caso a doenÃ§a manifesta-se de forma mais grave. Nos primeiros cinco 
dias, os sintomas sÃ£o semelhantes ao do tipo clÃ¡ssico. PorÃ©m, a partir do 
quinto dia, alguns doentes podem apresentar hemorragias em vÃ¡rios Ã³rgÃ£os e 
choque circulatÃ³rio. 

 [VÃDEO]

A turma EI-31 realizou uma peÃ§a teatral para Combate Ã  dengue. As 
alunas Luiza Victoria, Laura e Taylane
 foram as personagens desta peÃ§a,mas os nossos pequenos sÃ£o os multiplicadores
para que este Mosquito desapareÃ§a.

[FOTO]

Fonte: 
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http://crecheraulcortez.blogspot.com/2011/09/creche-raul-cortez-x-dengue.html

Se sua escola desenvolve
projetos como este,

escreva para o e-mail do Representante da sua CRE.

Para saber, clique no link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e
 procure sua CRE.

Venha fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

dengue
(23)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/10/2011

 <TÃTULO>
E.M. Londres avisa: muito cuidado por onde e com quem navega

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, educopÃ©dia.

JÃ¡ dizia o grande poeta: Navegar Ã© Preciso! Em tempos de internet, a mÃ¡xima 
Ã© mais que verdadeira. PorÃ©m, hÃ¡ que se saber por onde navegar e quem quer 
subir a bordo do nosso barco. A E.M. Londres 
 3
CRE registrou em seu blog as atividades desenvolvidas pelo SESC Engenho de 
Dentro, que Ã© prÃ³ximo Ã  escola sobre os perigos da grande rede.

Levando em conta que 
As redes sociais e as salas de bate-papo sÃ£o o principal passatempo de algumas 
das muitas crianÃ§as da nossa escola que navegam pela internet.
 , a escola contou com a parceria do SESC que cedeu duas palestras para falar 
Ã s turmas 1304 (Prof WalÃ©ria) e turma 1306 (Prof Rosane). Os alunos dessa 
faixa etÃ¡ria sÃ£o ainda inexperientes para perceber os perigos da rede e 
precisam ser alertados.

Uma psicÃ³loga trouxe duas din
micas e a oportunidade de falar, esclarecendo medos e d
vidas de muitos dos alunos. Na primeira din
mica, com o objetivo de esclarecer como os saberes se encontram interligados 
numa rede, alunos conectados, de mÃ£os dadas, passaram informaÃ§Ãµes e 
movimentos, assim como acontece na internet.

JÃ¡, na segunda din
mica, o objetivo foi exemplificar os 
perigos
 existentes nos diversos
 sites. De olhos fechados duas crianÃ§as tentaram 
se descobrir
. Claro que Ã© bem difÃ-cil saber com quem estamos lidando se nÃ£o podemos 
vÃª-lo.
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[FOTO]

[FOTO]

A conversa girou em torno das experiÃªncias vividas por eles no MSN, por 
exemplo, e o que fazer para se proteger dos 
estranhos
 que conhecemos na rede. Estar na rede Ã© como estar de olhos fechados. Ã‰ 
preciso confiar desconfiando e estar atento aos sinais de alerta.

O site 
Safernet
 tem dicas especiais para as crianÃ§as que navegam. CrianÃ§a esperta nÃ£o cai em
conversa fiada.

[FOTO]

Quer ver mais fotos das palestras? VÃ¡ ao blog:

[FOTO]

Tem muita coisa boa por lÃ¡: desde o PPP da escola e atÃ© gincana literÃ¡ria que
acabou de acontecer. SÃ³ nÃ£o revelaram quem foi o vencedor: segredo para a 
prÃ³xima postagem. Aproveitem para seguir o blog que Ã© novinho em folha.

[FOTO]

[FOTO]

Ah!!! SÃ³ mais uma dica. Quer navegar seguro? Pegue o barco da 
EducopÃ©dia
. LÃ¡ vocÃª aprende e se diverte longe dos perigos.

Imagens e texto adaptado extraÃ-do do blog supracitado.

[FOTO]
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3Âªcre
(223)

educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

A EducopÃ©dia Ã© uma excelente opÃ§Ã£o de navegaÃ§Ã£o segura.
Postado por 
Lee Monerath
 em 07/10/2011 17:05

Super legal esta postagem pelo seu tema. ParabÃ©ns Ã  escola e Ã  vocÃª, amiga 
Aninha.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 09/10/2011 20:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/10/2011

 <TÃTULO>
Elas deram a volta por cima do bullying

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, diadomestre.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

diadomestre
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Isso mesmo, muitos sÃ£o os professores que combatem o bullying em sua prÃ¡tica 
pedagÃ³gica. Promover aÃ§Ãµes educativas contra qualquer tipo de violÃªncia na 
escola deve fazer parte de nosso planejamento e toda forma de combate Ã© 
vÃ¡lida. AgradeÃ§o Ã  Angelina por ter me ajudado a produzir o filme, ao 
Sinvaldo por ser um grande incentivador de aÃ§Ãµes educativas e ao Rioeduca por 
prestigiar o nosso trabalho. Ã‰ com uniÃ£o que grandes objetivos sÃ£o 
alcanÃ§ados!!
Postado por 
Luana de Fatima
 em 12/10/2011 13:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/10/2011

 <TÃTULO>
XXVIII Mostra de DanÃ§a - Teatro Carlos Gomes

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais.

 [VÃDEO]

[FOTO]
Em 03 de outubro, o Teatro Carlos Gomes apresentou a 
XXVIII MOSTRA DE DANÃ‡A
 da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, protagonizada pelos nossos alunos.

[FOTO]

No turno da tarde, o Rioeduca acompanhou o ritmo, a beleza e a arte de 13 
escolas da rede. Pela manhÃ£ outras 14 tambÃ©m se apresentaram. A trilha sonora 
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encantou o p
blico ao som de M
sica ClÃ¡ssica, BaiÃ£o, DanÃ§a de Rua, ForrÃ³, Samba e Funk. Algumas 
coreografias homenagearam o amor vivido por Maria Bonita e LampiÃ£o. Uma mistura
de ritmos, que fez a platÃ©ia balanÃ§ar!

[FOTO]

Antes das cortinas do espetÃ¡culo se abrirem, as vozes dos jovens adolescentes 
inundaram o ambiente. A emoÃ§Ã£o vivida pelos alunos podia ser sentida em cada 
olhar, sorriso e gestos.

[FOTO]

Os professores conferiam os 
ltimos detalhes, faziam retoques na maquiagem, ajeitavam as fantasias e falavam 
as orientaÃ§Ãµes finais! Os meninos riam, nervosos com a emoÃ§Ã£o de danÃ§ar 
para uma imensa e festiva platÃ©ia!

[FOTO]

Cada coreografia realizada, abraÃ§ava a significativa histÃ³ria de empenho das 
equipes escolares. Os figurinos brilhavam exibindo cores especiais, o que 
demonstrava o valor dedicado ao evento. Convidados e alunos contemplaram os m
ltiplos talentos, e a coragem dos pequenos artistas em vivenciar as belÃ-ssimas 
interpretaÃ§Ãµes musicais com tamanha responsabilidade.

Os movimentos corporais expressavam a gratidÃ£o pela vida. Os braÃ§os estendidos
aos cÃ©us, a agilidade dos pÃ©s no compasso da danÃ§a, tinham a naturalidade de 
quem nasceu para encantar e fazer histÃ³ria.

ParabÃ©ns a todas as escolas que participaram da MOSTRA DE DANÃ‡A. O EspetÃ¡culo
foi maravilhoso, e fez o coraÃ§Ã£o dos espectadores pulsar mais forte, de 
emoÃ§Ã£o, de alegria, de fÃ© e esperanÃ§a.

[FOTO]

Os alunos da Primeira Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o deram um show e 
merecem

     nossos aplausos!

ESCOLAS QUE SE APRESENTARAM NO 

SEGUNDO MOMENTO DA MOSTRA E O TEMA DA COREOGRAFIA:

1- Escola Municipal Benjamim Constant 

- PaixÃ£o Arrebatadora
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2- Escola Municipal Mem de SÃ¡ - 
Todos Iguais

3- N
cleo de Arte Avenida dos Desfiles - 
A DanÃ§a dos Bonecos

4- Escola Municipal Morro dos TelÃ©grafos

- Sei lÃ¡, Mangueira

5- Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto

 - Nosso Povo, Nossa M
sica, Nossa HeranÃ§a

6- Escola Municipal Laura Sylvia Mendes Pereira-

 Maria, Sempre Bonita

7- Escola Municipal Mestre Waldemiro-

 Um grito de EsperanÃ§a

8- Escola Municipal EspiridiÃ£o Rosas

 - Mulher: Sol da Terra

9- 

Escola Municipal Portugal- 

Maria Bonita ou Maria Coragem?

10- Escola Municipal Benjamim Constant- 
Homenagem ao Compositor Assis Valente

11- Escola Municipal Mangueira- 
A Floresta

12- Escola Municipal Nilo PeÃ§anha- 
All Stars
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13- Escola Municipal CasarÃ£o dos Prazeres - 
Desejos Revelados

14- Escola Municipal Cardeal Leme- 
O amor encantado de LampiÃ£o e Maria Bonita

1Âªcre
(234)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Foi um prazer participar desta grande festa pedagÃ³gica! Todos os alunos, 
professores e direÃ§Ãµes das escolas participantes estÃ£o de parabÃ©ns! Foi um 
lindo momento!
Postado por 
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JosÃ© Luiz
 em 07/10/2011 09:03

Cada vez que vejo o portal Rioeduca. percebo a qualidade das escolas pÃºblicas 
do Rio. Muito bom ver esta Mostra! Um trabalho que merece aplausos!
Postado por 
Jorge Claudio
 em 07/10/2011 17:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/10/2011

 <TÃTULO>
A Paz Ã© o Caminho - EDI Wesley Guilber 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, edi.

[FOTO]

Festa da Primavera (30/09/2011): decoraÃ§Ã£o da fachada do EDI Wesley Guilber

O
 EspaÃ§o de EducaÃ§Ã£o Infantil (EDI) Wesley Guilber Rodrigues de Andrade
, situado em Costa Barros, dirigido pelas professoras Meg e Luciana, registrou 
no blog (que agora estÃ¡ de cara nova,
cliquem aqui
) uma bela homenagem ao seu patroninho, o menino Wesley, ex-aluno do Ciep Rubens
Gomes, em Barros Filho (onde tambÃ©m foi homenageado, em julho de deste ano).

O 
EDI Wesley Guilber Rodrigues de Andrade
atende crianÃ§as de seis meses a 3 anos e 11 meses.
O espaÃ§o possui salas de atividades, berÃ§Ã¡rios, lactÃ¡rio, fraldÃ¡rio, sala 
de primeiros atendimentos e biblioteca, com livros para a Primeira Inf
ncia. E possui uma equipe muito animada
e competente e, acima de tudo, comprometida com a educaÃ§Ã£o de nossos pequenos 
(futuros) cidadÃ£os cariocas!

[FOTO]

[FOTO]
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6Âªcre
(247)

edi
(36)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ preciso promover a PAZ. Iniciativas como esta devem ser imitadas.
Postado por 
L. Santos
 em 10/10/2011 16:09

ParabÃ©ns! A escola estÃ¡ linda!
Postado por 
Neilda
 em 10/10/2011 17:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/10/2011

 <TÃTULO>
Pensar em Sustentabilidade Ã© Planejar o Futuro!

<TAGS>
Tags: 
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8Âªcre.

[FOTO]

Nunca se falou tanto em sustentabilidade e em meio ambiente como nos dias de 
hoje!

Ã‰ mesmo importante que as pessoas compreendam que a import
ncia de se conservar os recursos naturais e levar uma vida mais condizente com a
capacidade de produÃ§Ã£o e renovaÃ§Ã£o dos recursos planetÃ¡rios Ã© nossa 
nica chance de continuarmos ainda por um longo tempo por aqui.

Pensar em Sustentabilidade Ã© planejar o futuro do planeta!

A sustentabilidade abrange vÃ¡rios nÃ-veis de organizaÃ§Ã£o, desde a vizinhanÃ§a
local atÃ© o planeta inteiro!

A Escola Municipal Moacyr Padilha estÃ¡ fazendo a sua parte atravÃ©s do Projeto 
O mundo do futuro quem faz somos nÃ³s!

Os alunos foram levados Ã  refletir sobre atitudes que fazemos hoje e que podem 
garantir no

futuro um mundo muito melhor!

[FOTO]

Os alunos aprenderam importantes liÃ§Ãµes sobre a alimentaÃ§Ã£o!

[FOTO]

Atitudes simples do dia a dia que fazem a diferenÃ§a:

Nada de desperdÃ-cio!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Se vocÃª quiser saber mais sobre este e outros projetos da Escola Municipal 
Moacyr Padilha, 
clique aqui
 e conheÃ§a o Blog onde estÃ£o registradas outras atividades dos alunos e dos 
professores.

[FOTO]

Sua escola pode ser a prÃ³xima a estar neste importante espaÃ§o de divulgaÃ§Ã£o 
e reconhecimento do seu trabalho!

Página 1180



RIOEDUCA 1
Fonte: 
sustentabilidade.org.br

Entre em contato com o representante da sua CRE!

[FOTO]

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns para Moacyr Padilha pelo projeto!!! Sustentabilidade Ã© tudo! O fufuto
comeÃ§a mesmo agora!!!
Postado por 
LÃºcia Rigueira
 em 07/10/2011 12:19

ParabÃ©ns! Pensar em Sustentabilidade Ã© planejar o futuro do planeta!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 07/10/2011 17:03

SÃ£o atitudes como esta, que transformam o nosso paÃ-s!! Eu acredito em um 
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futuro melhor!
Postado por 
Marilia
 em 07/10/2011 20:42

Que temas como esse faÃ§a parte de projetos de todas as nossas escolas.
Postado por 
DEBORA LIRA MENDES CORTES
 em 07/10/2011 23:19

ParabÃ©ns! Futuro Ã© hoje. A sustentabilidade Ã© pensar num mundo melhor.
Postado por 
Debora Lira Mendes Cortes
 em 07/10/2011 23:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/10/2011

 <TÃTULO>
Arte e  Cidadania  na  Mostra do Segundo Turno Cultural

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais.

[FOTO]

O Rioeduca nasceu para dar visibilidade aos projetos educacionas que se destacam

e mostrar os 
eventos realizados por nossas escolas. Nosso portal quebrou as barreiras 
invisÃ-veis que trancavam tesouros dentro dos muros das instituiÃ§Ãµes, e exibe 
orgulhosamente

a arte,

a cultura e

a qualidade de ensino oferecido aos nossos alunos.

Deste modo, o Rioeduca compartilha com toda a rede, como foi a MOSTRA SEGUNDO 
TURNO CULTURAL, desenvolvido pela parceria entre as Secretarias de EducaÃ§Ã£o e 
Cultura.

[FOTO]

HÃ¡ dois anos, cento e cinquenta e trÃªs escolas da rede municipal recebem 
oficinas culturais e artÃ-sticas. A culmin
ncia do programa aconteceu em 05 de outubro no Teatro Carlos Gomes. Houve 
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oficinas e exposiÃ§Ã£o de trabalhos produzidos e confeccionados pelos 
estudantes.

O Teatro ganhou um colorido especial com bonecos gigantes, fantoches de sucatas,
uma linda mostra de livros de pano e diversas novidades!

[FOTO]

ApÃ³s a visita Ã  exposiÃ§Ã£o, o espetÃ¡culo comeÃ§ou. No entanto, nÃ£o era um 
show qualquer, mas a arte de nossos alunos que seria compartilhada. Escolas de 
todas as CREs estavam presentes, para expressar a criaÃ§Ã£o, o protagonismo e a 
autonomia de seus jovens.

[FOTO]

A 1
 CRE marcou presenÃ§a:
 Nossas escolas Joaquim Manoel de Macedo e a Escola Pedro Bruno, de PaquetÃ¡, 
apresentaram a Oficina de Canto Coral e Oficina de PrÃ¡tica de Conjunto, com 
alunos cantores e instrumentalistas mostrando canÃ§Ãµes praieiras de Dorival 
Caymi. Os olhos fixados no erguer dos braÃ§os do maestro era acompanhado pelas 
vozes entoadas e suaves dos pequenos artistas emocionados. O p
blico jovem se calou diante da beleza e doÃ§ura do som que encheu o teatro.

[FOTO]

A Escola Municipal Mascarenhas de Moraes levantou a plateia com MaculelÃª, 
Oficina de DanÃ§as e Ritmos FolclÃ³ricos, apresentando danÃ§a folclÃ³rica de 
origem africana. A energia dos percursionistas e dos alunos fez vibrar todo o 
teatro e enchia de orgulho a platÃ©ia de alunos, pais e professores.

[FOTO]

ParabÃ©ns a todas as escolas que participaram do evento! 

Nossos jovens sÃ£o talentosos e merecem destaque!
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/10/2011

 <TÃTULO>
Viver com Poesia Ã© a nossa missÃ£o! 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, concursos.

Concurso Poesia na Escola

[FOTO]

Joana, profa. Maristela, Leonardo e Ana Clara (diante do mural de D. Solemar)

Nestas primeiras semanas de outubro, em que comemoramos o 
Dia da CrianÃ§a
 (e dos Adolescentes) e o 
Dia do Professor
, quero dedicar uma homenagem aos alunos da 
E.M. Mario Piragibe
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, em especial, aos alunos selecionados no 
Concurso Poesia na Escola
 (promovido pela
SME-RJ
), Ana Clara Passos, Leonardo da Silva Ferreira e Joana D
Arc Cunha, e a minha colega de muitos anos, professora de LÃ-ngua Portuguesa e 
LÃ-ngua Estrangeira (Espanhol), Maristela C. de Lima, que discreta e 
silenciosamente realiza um trabalho com comprometimento, competÃªncia e 
sensibilidade, que faz verdadeiramente a diferenÃ§a!

[FOTO]

Joana, Ana Clara e Leonardo

Antes de terem suas poesias premiadas no Concurso da Prefeitura, os alunos 
Leonardo, Ana Clara e Joana 
foram finalistas de um outro concurso (interno):
 III Concurso de Poesia e DeclamaÃ§Ã£o
, parte de um projeto que a professora Maristela desenvolve jÃ¡ hÃ¡ alguns anos.
A segunda ediÃ§Ã£o do Concurso, porÃ©m, foi hÃ¡ quatorze anos! 

O que inspirou a professora a realizar uma terceira ediÃ§Ã£o foi o aniversÃ¡rio,
ano passado, 2010, de 
30 anos de ausÃªncia do poeta 
Vinicius de Moraes
. Maristela decidiu nÃ£o apenas retomar o projeto, como trabalhar este autor em 
suas aulas. 
A releitura da obra de Vinicius, em sala de aula, foi fator primordial para que 
os alunos se sentissem motivados a ler tambÃ©m obras de outros autores e a 
partir para a elaboraÃ§Ã£o de seus prÃ³prios textos
 - relata a professora. 

O resultado foi gratificante e ainda resultou na premiaÃ§Ã£o externa. TrÃªs 
alunos tiveram suas poesias selecionadas para compor o
Concurso Poesia na Escola
! 
A poesia sempre esteve presente nas classes de LÃ-ngua Portuguesa - diz a 
professora - atravÃ©s da m
sica, da leitura interpretativa, do sarau, do jogral e em seleÃ§Ãµes de 
concursos externos
. 

Satisfeita com o resultado, a professora diz ser uma alegria muito grande ver os
alunos engajados, 
empenhando-se em fazer da palavra fonte de criaÃ§Ã£o poÃ©tica. Porque a palavra 
Ã© forte quando comunica, sensibiliza e liberta... Ã‰ fonte de vida e emoÃ§Ã£o. 
E viver com poesia Ã© a nossa missÃ£o!
 - finaliza.

[FOTO]

A capa: desenho de Jessica Torres (t.1701)
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O 
III Concurso de Poesias e DeclamaÃ§Ã£o 
estava aberto a todos os alunos da escola e nÃ£o apenas os da professora 
Maristela. Houve premiaÃ§Ã£o para os que criaram as poesias e para os que 
declamaram (nÃ£o era necessÃ¡rio que o prÃ³prio aluno declamasse sua poesia). 

As poesias foram apresentadas num evento registrado no blog da escola (
cliquem aqui
) e acolhidas numa singela publicaÃ§Ã£o, editada cuidadosamente pela prÃ³pria 
professora Maristela. A publicaÃ§Ã£o contou, alÃ©m das poesias finalistas, com 
uma pequena biografia do poeta Vinicius de Moraes e 
suas poesias. E foi ainda ilustrada com desenhos de alunos do 6
 e 7
 anos, que tambÃ©m merecem aqui ser parabenizados: Moises Flavio, Jessica da 
Silva Torres, Bruna Rosa, Lalesca Paula Silva.

OS ALUNOS E SUAS POESIAS

[FOTO]

Ana Clara

[FOTO]

[FOTO]

Homenagem recebida pela GED/ 6
CRE

[FOTO]

[FOTO]

Todos os trÃªs alunos receberam esta carinhosa homenagem da GED/ 6
CRE

[FOTO]

Joana D
Arc

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Fotos para registrar esse momento especial! 

ParabÃ©ns, profa. Maristela, Joana, Ana Clara e Leonardo!
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[FOTO]

Mais uma poÃ©tica ilustraÃ§Ã£o: Bruna Rosa (t.1701)

[FOTO]

O destino dos homens Ã© a liberdade
 (Vinicius de Moraes)

[FOTO]

6Âªcre
(247)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

Poesia Ã© tudo de bom! Recitar, cantar e ler, tanto faz, o importante Ã© o 
envolvimento com ela. ParabÃ©ns aos alunos poetas, parabÃ©ns a EM Mario 
Piragibe.
Postado por 
ReginaBizarro
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 em 12/10/2011 00:18

O mundo sem poesia seria como um jardim sem flores. Haveria encantamento? 
ParabÃ©ns aos meus queridos alunos e minha colega de trabalho ProfÂª Maristela. 
VocÃªs encheram a nossa escola de poesia e encantamento.
Postado por 
Rosalina F.Monteiro
 em 26/11/2011 21:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/10/2011

 <TÃTULO>
Desafio com Zuuum EducopÃ©dia.

<TAGS>
Tags: 
zuuumeducopÃ©dia, educopÃ©dia, desafiorioeduca2011.

      CAPÃTULO III 
 Da ParticipaÃ§Ã£o na Modalidade Aluno

     Art. 1. Para concorrer ao Desafio 
Rioeduca, Ã© necessÃ¡rio que o(a) aluno(a) esteja matriculado no Ensino 
Fundamental na Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro desde 2010 e que 
no referido ano tenha sido submetido Ã  Prova Rio, e que em 2011 esteja cursando
o 5
 ou o 9
 ano nesta Rede.
1
. De tal forma, foram selecionados 500 alunos(as), sendo 250 de 5
 ano e 250 de 9
 ano, cujas notas se sobressaÃ-ram na Prova Rio de 2010.
2
. Esses(as) alunos(as) foram selecionados(as) respeitando-se, alÃ©m do critÃ©rio
de melhores notas, a proporcionalidade entre o quantitativo total de alunos da 
CRE e o quantitativo de alunos selecionados.
3
. A listagem de alunos(as) selecionados(as) encontra-se no Anexo III deste 
regulamento.

     Art 2. Os(as) quinhentos alunos(as) 
selecionados(as) serÃ£o submetidos a uma prova atravÃ©s do Zuuum EducopÃ©dia - 
que se encontra na Plataforma EducopÃ©dia - nos dias 10 e 11 de outubro de 2011,
da seguinte forma: 250 alunos(as) do 5
 ano farÃ£o a prova no dia 10 de outubro e os 250 alunos(s) do 9
 ano farÃ£o a prova no dia 11 de outubro.
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     Art. 3. A fim de poderem ser avaliados 
pelo 
Zuuum EducopÃ©dia
, os(as) alunos(as) deverÃ£o estar devidamente cadastrados na Plataforma da 
EducopÃ©dia com seu email Rioeduca.net.

     Art. 4. O exame de validaÃ§Ã£o serÃ¡ 
aplicado em locais a serem definidos pelas CREs, mas todos(as) os(as) alunos(as)
prÃ©-selecionados(as), conforme consta do Art. 1 deste CapÃ-tulo, farÃ£o o exame
nos dias mencionados no Art. 2, em horÃ¡rio a ser estabelecido pela CRE, 
preferencialmente em turno 
nico.
 1
. A lÃ³gica para aplicaÃ§Ã£o do exame serÃ¡ definida por cada CRE, que 
disponibilizarÃ¡ funcionÃ¡rios de apoio quantos sejam suficientes para garantir 
a organizaÃ§Ã£o e a confiabilidade dos resultados.
 2
. Os resultados desta avaliaÃ§Ã£o serÃ£o divulgados no dia 17 de outubro de 
2011.
 3
. Para efeito de premiaÃ§Ã£o, serÃ£o considerados um desses dois fatores em que 
haja um maior quantitativo de alunos(as) contemplados(as): ou todos(os) os(as) 
alunos(as) que obtiverem mais de 70% de acertos, ou 70% dos alunos 
considerando-se as melhores notas.

[FOTO]

[FOTO]
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educopÃ©dia
(86)

zuuumeducopÃ©dia
(4)

desafiorioeduca2011
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns aos alunos que participaram do desafio com Zuuum EducopÃ©dia.Sucesso!
Postado por 
Fatima Lucia da Silva Braga
 em 15/10/2011 00:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/10/2011

 <TÃTULO>
Escola Miguel Calmon, transformando informaÃ§Ãµes em movimento

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Rioeduca 
 Cristiane, para vocÃª, o que significa ser professora?
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Rioeduca 
 VocÃª poderia falar sobre o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico (PPP) da Escola 
Miguel Calmon?

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Cris pelo seu trabalho! Adorei a entrevista!
Postado por 
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Amanda Feital
 em 12/10/2011 17:38

Gostei muito do trabalho. Ã‰ por aÃ-, as crianÃ§as passam a gostar mais da 
leitura e participar as atividades voltadas na leitura. ParabÃ©ns
Postado por 
Marcia
 em 15/10/2011 10:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/10/2011

 <TÃTULO>
ConheÃ§a o Zuuum EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
zuuumeducopÃ©dia, educopÃ©dia, desafiorioeduca2011.

[FOTO]

[FOTO]

     Veja como acessar o Zuum:

     1) Acesse a plataforma 
www.educopedia.com.br e escola o 5
 ou o 9
 ano.

[FOTO]

     2) No 5
 ano, clique em Zuuum

[FOTO]

     3) No 9
 ano, clique em zuuum:

[FOTO]

     4) Escolha entre usar online ou baixar 
offline (para ambos, precisarÃ¡ de ser professor com e-mail rioeduca.net e aluno
do 5
 ou do 9
 ano, com email rioeduca.net.

[FOTO]
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     5) ExplicaÃ§Ã£o que antecede as 
atividades na versÃ£o online.

[FOTO]

educopÃ©dia
(86)

zuuumeducopÃ©dia
(4)

desafiorioeduca2011
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Interessante o zummmmmmmmmm
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/10/2011 00:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 07/10/2011

 <TÃTULO>
Informativo nÂº 2 - Zuuum EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
zuuumeducopÃ©dia, educopÃ©dia.

educopÃ©dia
(86)

zuuumeducopÃ©dia
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 10/10/2011

 <TÃTULO>
Projeto Anima Escola no CIEP Graciliano Ramos

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, artes, educaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]

O 
Projeto Anima Escola
visa nÃ£o sÃ³ a demonstrar o potencial educacional do cinema de animaÃ§Ã£o e 
incentivar o seu uso como prÃ¡tica pedagÃ³gica, como tambÃ©m difundir a arte da 
AnimaÃ§Ã£o descobrindo e estimulando novos talentos. Esses sÃ£o alguns dos 
objetivos desenvolvidos por esse trabalho
concebido especialmente para as escolas, onde professores e alunos participam de
um programa pedagÃ³gico com aulas teÃ³ricas e prÃ¡ticas, durante o qual realizam
filmes de animaÃ§Ã£o. Ã‰ assim que o 
PEJA
 do 
CIEP
Graciliano Ramos 
estÃ¡ construindo sua histÃ³ria no mundo da arte.

 A capacitaÃ§Ã£o do Projeto Anima Escola, que estÃ¡ acontecendo com alunos de 
todas as turmas do PEJA I e II do CIEP Graciliano Ramos, 
darÃ¡ noÃ§Ã£o de animaÃ§Ã£o em 2 partes. Primeiro o animassinha (animaÃ§Ã£o com 
Massinha), Pixelagem (AnimaÃ§Ã£o com pessoas) e, por fim, culminarÃ¡ com um 
filme que terÃ¡ como tema: ViolÃªncia DomÃ©stica que serÃ¡ enviada para o 
Projeto 
Anima Escola
. 

Cabe ressaltar, que este trabalho estÃ¡ superando todas as expectativas pois 
estÃ¡ reunindo alunos que estÃ£o no comeÃ§o da caminhada de alfabetizaÃ§Ã£o e os
que jÃ¡ estÃ£o no final, os que sabem muito informÃ¡tica e os que nem tanto, 
alÃ©m de contemplar todas as idades. Postaremos, sempre que possÃ-vel, o 
andamento das atividades para que vocÃªs e outras pessoas possam ver como estÃ¡ 
sendo Ã-mpar este momento.
Professora Sandra Caldas

Acompanhe as atividades dessa Unidade no 
ciepgracilianoramos2011.blogspot.com

Envie vocÃª tambÃ©m os seus trabalhos para 
anaaccioly@rioeduca.net
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[FOTO]

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)

artes
(14)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/10/2011

 <TÃTULO>
Sustentabilidade com a Professora Teresinha
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<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, blogsdeescolas, meioambiente.

A 
Escola Municipal LaÃ-s Netto dos Reis
 estÃ¡ desenvolvendo um trabalho de aÃ§Ã£o para garantir a Sustentabilidade do 
Planeta, que estÃ¡ dando muito certo. 
Ele estÃ¡ intitulado como 
a campanha 
Reciclar Ã© Preciso
, uma idÃ©ia da 
Professora Teresinha
 (A Professora Verde) que estÃ¡ sempre engajada na luta pela melhoria do meio 
ambiente.

[FOTO]

[FOTO]

 Eu tenho um sonho...

O sonho de deixar um mundo melhor para meus filhos e netos.

Isso soa como demagogia, utopia ou parece impossÃ-vel?

Para mim Ã© uma necessidade moral fazer alguma coisa ou em outras palavras, 
fazer a minha parte Ã  respeito da preservaÃ§Ã£o do meio ambiente.

Sei que existe muita gente jÃ¡ se movendo nesse sentido, tomando atitudes quanto
aos problemas ambientais, mais percebo que ainda Ã© pouco, muito pouco...

 Por isso, quero deixar meu recado: - NÃ£o fiquem esperando que outros faÃ§am, 
porque as grandes mudanÃ§as comeÃ§am com o sonho de uma sÃ³ pessoa, que se 
transforma no sonho de muitos e por fim, no sonho de todos.

 Penso que 
pequenas atitudes, geram grandes mudanÃ§as
, aliÃ¡s esse Ã© o lema da nossa campanha 
Recliclar Ã© Preciso
 ; que faÃ§o na escola aonde trabalho,com o intuito de promover e incentivar a 
reciclagem de copinhos plÃ¡sticos (de guaranÃ¡ natural), cuja matÃ©ria-prima , o
PVC, quando reciclado transforma-se em tubos e conexÃµes hidrÃ¡ulicas.

 E surpreendam-se, em apenas 15 dias foram recolhidos (com a colaboraÃ§Ã£o dos 
alunos), mais de 500 copinhos! Ã‰ lixo demais para a 
MÃ£e Terra
 digerir, nÃ£o acham?

 Espero que essa pequena iniciativa, promova a conscientizaÃ§Ã£o em todos, de 
que Ã© urgente que faÃ§amos nossa parte, para que nossos filhos e netos nÃ£o 
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sofram as consequÃªncias de um planeta cada vez mais poluÃ-do.

 Ainda hÃ¡ tempo de virarmos o jogo e creia : Vale a pena tentar!!!
 Texto:
 Professora Teresinha

ParabÃ©ns Ã  
Professora Teresinha
 e aos seus alunos por 
realizarem 
esse excelente trabalho e por mostrarem a todos nÃ³s de que juntos podemos 
salvar o nosso Planeta!

Confira esse assunto na Ã-ntegra no
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com/

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

4Âªcre
(164)

meioambiente
(95)
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 <COMENTÃRIOS>

O trabalho da professora Teresinha estÃ¡ sendo muito importante.Ela mobilizou os
alunos de minha turma que ficam preocupados em entregar os copinhos 
plÃ¡sticos.Essa Ã© a prova de que, quando um trabalho Ã© desenvolvido com 
convicÃ§Ã£o, seriedade e dedicaÃ§Ã£o atinge alÃ©m das fronteiras da sala de 
aula.Teresinha sempre tem muita precupaÃ§Ã£o com o meio ambiente e isso, com 
certeza, reflete em seus alunos, ano apÃ³s ano.O trabalho estÃ¡ 
maravilhoso.ParabÃ©ns pra ela!
Postado por 
LaÃ-s Cristina de Carvalho VillaÃ§a
 em 13/10/2011 09:07

Muito legal! Adorei o trabalho. ParabÃ©ns!
Postado por 
Angela dos Santos
 em 13/10/2011 20:50

Ã‰ muito gratificante ver o trabalho desenvolvido com tanto carinho , seriedade 
e empenho postado nesse portal. A ProfÂª Teresinha, fez com que minhas duas 
turmas tambÃ©m abraÃ§assem a  causa.Todos se empenham em entregar seus copinhos,
depois da merenda e tambÃ©m trazendo de casa. A campanha estÃ¡ dando 
certo...contagiou a escola. Todos saem ganhando! E como disse Chico Chavier 
:â€œEmbora ninguÃ©m possa voltar atrÃ¡s e fazer um novo comeÃ§o, qualquer um 

 pode comeÃ§ar agora e fazer um novo fim.â€
ParabÃ©ns Teresinha! E obrigada a Ana Accioly pela oportunidade de divulgarmos 
esse trabalho . Beijos. Paz e Luz para todos!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 13/10/2011 20:52

Teresinha, parabÃ©ns pela iniciativa. Ã© aos poucos que acontecem as grandes e 
verdadeiras transformaÃ§Ãµes. Precisamos lembrar que a Terra Ã© a casa da gente 
e dos que ainda estÃ£o por vir. Bjs
Postado por 
Beta
 em 13/10/2011 22:06

Nossa muito legal saber que a escola que eu  estudei estÃ¡ crescendo e tendo 
esses projetos que vem sendo valorizados aqui no Rioeduca ! Muito bom esse 
projeto que mostra  para os alunos a importÃ¢ncia de colocar o lixo no seu 
devido lugar ,assim se conscientizando quanto o lixo estÃ¡ prejudicando o mundo.
Postado por 
Raiane Lira
 em 13/10/2011 22:23

ParabÃ©ns! Terezinha
NÃ³s, da LaÃ-s Netto, sentimos orgulho de possuirmos uma educadora tÃ£o engajada
e comprometida com a questÃ£o sÃ³cio-ambiental. VocÃª trouxe um dinamismo e a 
noÃ§Ã£o de compromisso junto aos alunos. Nos alegra ver o nosso pequeno aluno 
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trazendo os copinhos para reciclagem exercendo seu papel de  jovem cidadÃ£o.   
Mais uma vez, nosso parabÃ©ns e o nosso  apoio.
Beijos, Ellen- CP da LaÃ-s Netto
Postado por 
Ellen
 em 13/10/2011 22:36

ParabÃ©ns pelo projeto de reciclagem! O planeta agradece.
Ã‰ bonito acompanhar esse trabalho da equipe da Escola LaÃ-s Netto dos Reis, sem
dÃºvida alguma, Ã© mais uma prova que juntos podemos mais.  O trabalho Ã© 
Ã¡rduo, porÃ©m gratificante, as pessoas nÃ£o medem esforÃ§os para a execuÃ§Ã£o 
das atividades: escola e comunidade, todos com o mesmo objetivo - reciclagem e 
futuro.

Continuem assim, o bom exemplo tem que ser seguido.

Um forte abraÃ§o.   
AndrÃ© Brasil.
Postado por 
AndrÃ© Brasil
 em 13/10/2011 22:50

Gostaria de dar os parabÃ©ns para profÂª Teresinha, pelo Ã³timo trabalho que vem
desenvolvendo com suas turminhas e demais alunos dessa escola. Precisamos cada 
vez mais criar a consciÃªncia ecolÃ³gica nas crianÃ§as... ParabÃ©ns tambÃ©m  a 
todos os professores, funcionÃ¡rios da LaÃ-s pelo belo trabalho que todos vem 
desenvolvendo...
Mahatma Gandhi diz "que sÃ³ existem dois dias do ano em que nÃ£o podemos fazer 
nada.O ontem e o amanhÃ£". Continuem e sigam sempre em frente superando os 
obstÃ¡culos...Um grande abraÃ§o.
Postado por 
Anthony Rodrigues
 em 14/10/2011 21:33

Muito legal esse projeto de reciclagem.ParabÃ©ns pelo trabalho!!!
Postado por 
Cristina Carvalho
 em 15/10/2011 17:55

Como Ã© gratificante ainda poder ver professores que nÃ£o sÃ³ educam mas 
abraÃ§am causas, o Brasil precisa de muitos professores e professoras VERDES, e 
com esta iniciativa quem sabe atraves de divulgaÃ§Ã£o apareÃ§am inumeras 
professoras e professores TERESINHAS. Parabens pelo belo trabalho e acredite 
pode parecer simples mas Ã© disto que o mundo precisa acoradar para as coisas 
simples que estÃ£o estragando o mundo. Fica aqui registrado com todo carinho meu
respeito e admiraÃ§Ã£o.
Postado por 
Luiz Henrique
 em 16/10/2011 19:36

"Um sonho que se sonha sÃ³, Ã© apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto 
pode ser uma realidade..".
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Sonhar que nossas crianÃ§as  podem se tornar cidadÃ£os verdes, conscientes de 
seu papel em relaÃ§Ã£o ao meio ambiente  Ã© mais que um sonho. Ã‰ uma 
possibilidade sim! Basta desenvolvermos com nossos alunos trabalhos como 
este.ParabÃ©ns a Professora Teresinha e a todos dessa linda escola, pelo 
brilhante trabalho desenvolvido. Passei pelo blog tambÃ©m e fiquei encantada com
os trabalhos desenvolvidos pela escola LaÃ-s. Beijos para todos.
Postado por 
Isabel Almeida
 em 16/10/2011 21:44

Passei para dar os parabÃ©ns a ProfÂª Teresinha pelo excelente trabalho . 
Acompanho o blog desta escola desde o inÃ-cio e vejo o empenho de todos os 
professores e funcionÃ¡rios nos projetos que desenvolvem. Tudo com muita 
seriedade e dedicaÃ§Ã£o. Um grande abraÃ§o para todos. E parabÃ©ns, mais uma vez
ao portal e seus representantes pelas Ã³timas postagens.
Postado por 
Marielma
 em 17/10/2011 22:10

Hola. Desde Madrid, EspaÃ±a, toda mi admiraciÃ³n por el gran proyecto que 
estÃ¡is desarrollando en vuestra escuela. Como bien explica la profesora 
Teresinha, con pequeÃ±os gestos se pueden conseguir grandes logros, asÃ- que os 
felicito y os animo a continuar asÃ-. Â¡Buen trabajo!
Postado por 
elizana
 em 18/10/2011 06:55

AgradeÃ§o, de todo coraÃ§Ã£o, a Ana Accioly, pela postagem da "Campanha Reciclar
Ã© Preciso", no blog do Rioeduca e a todos que deixaram comentÃ¡rios Ã  respeito
elogiando e incentivando tal iniciativa.
HÃ¡ alguns anos venho realizando o trabalho de promover e incentivar a 
reciclagem aqui na escola  onde trabalho (E.M.LÃ¡is Netto dos Reis), porÃ©m, 
sentia-me sÃ³ nesta empreitada.
Agora,com a ajuda da ProfÂª Delfina, que divulgou a campanha no blog da escola e
com a preciosa menÃ§Ã£o no blog do Rioeduca,estou certa  que outros educadores 
tomarÃ£o iniciativas para que o ''lixo limpo '' que descartamos diariamente, 
nÃ£o vÃ¡ parar nos lixÃµes, e sim nas cooperativas cujo sustento depende quase 
que exclusivamente dessa prÃ¡tica . Segue o telefone de uma dessas  cooperativas
que recolhe o material nas escolas (cooperativa de coleta seletiva) Tel: 
22903286.
Um grande abraÃ§o. ProfÂª Teresinha
Postado por 
Teresinha Araujo
 em 19/10/2011 17:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/10/2011

 <TÃTULO>
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E.M Portugal Contra a Dengue

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, dengue.

[FOTO]

Todos os anos muitas pessoas pegam Dengue, uma doenÃ§a sÃ©ria e que pode matar. 
Ã‰ preciso que todos estejam empenhados em combater o mosquito, para que vidas 
sejam salvas.

A Escola Municipal Portugal, da 1
 Coordenadoria Municipal de EducaÃ§Ã£o sabe que o assunto Ã© relevante e estÃ¡ 
moblizando toda sua comunidade no Combate Ã  Dengue. 

O Coordenador da Escola, Alexandre, reuniu os integrantes do GrÃªmio Estudantil 
para discutir aÃ§Ãµes e campanhas na unidade.

[FOTO]

Na reuniÃ£o, os alunos expressaram opiniÃµes e definiram qual o papel de cada um
na campanha. A aluna Camila e o aluno Hugo destacaram a urgÃªncia de cada um 
manter sua sua casa limpa, livre de focos de mosquitos LetÃ-cia finalizou o 
debate dizendo que 
nÃ£o basta a Prefeitura enviar os agentes para vistoriar os locais: Ã© preciso 
que a populaÃ§Ã£o colabore, recebendo os funcionÃ¡rios em suas casas.

[FOTO]

O GrÃªmio da Escola Portugal resolveu confeccionar cartazes, e conversar com as 
turmas, para que todos sejam alertados sobre a import
ncia de combater o mosquito e evitar que a comunidade adoeÃ§a. 

Assim, o trabalho do GrÃªmio estÃ¡ mobilizando toda escola. Dia 07, a unidade 
realizou atividades visando conscientizar a garotada e a comunidade em geral 
para o perigo de uma possÃ-vel epidemia , caso nÃ£o seja adotadas atitudes 
responsÃ¡veis de combate ao mosquito , por todos nÃ³s.

[FOTO]

A Escola Municipal Ã© um exemplo para todos nÃ³s. NÃ£o basta que sÃ³ um fale, ou
que somente uma pessoa coloque areia no pratinho. Essa responsabilidade Ã© de 
todos nÃ³s! Vamos fazer como os alunos do GrÃªmio, alertar, avisar, fazer 
cartazes e campanhas.

[FOTO]

Sabemos que todas as Escolas, Creches e EDIs estÃ£o mobilizadas no combate Ã  
Dengue
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     Muitas estÃ£o fazendo peÃ§as, 
vÃ-deos,cartazes.... Envie seu projeto para o Rioeduca , conte como estÃ¡ a 
campanha em sua unidade, e publicaremos aqui.

Vamos somar forÃ§as e acabar com o mosquito!!!

Escreva para o Representante Rioeduca de sua CRE.

Segue no quadro nossos contatos:

[FOTO]

1Âªcre
(234)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ã  DireÃ§Ã£o, equipe e, principalmente, aos alunos do GrÃªmio 
Estudantil por esta importante aÃ§Ã£o.
Estamos orgulhosos de vocÃªs!
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JosÃ© Luiz - AAI/1Âª CRE
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 13/10/2011 09:57

Ã‰ bom ver que nossos alunos estÃ£o participando das aÃ§Ãµes da escola. Isso Ã© 
despertar as crianÃ§as para cidadania. A EM Portugal Ã© um exemplo a ser 
seguido. ParabÃ©ns!
Postado por 
Marilia
 em 13/10/2011 20:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/10/2011

 <TÃTULO>
Identidade do Povo Brasileiro na E.M. FÃ©lix Pacheco

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, escoladafamÃ-lia, aquareladobrasil, culturanacional.

 O folclore Ã© o conjunto das criaÃ§Ãµes de uma comunidade cultural, baseadas 
nas tradiÃ§Ãµes de um grupo ou de indivÃ-duos, que expressam sua identidade 
cultural e social, alÃ©m dos costumes e valores que se transmitem oralmente, 
passando de geraÃ§Ã£o em geraÃ§Ã£o.
 (Fonte: 
http://bit.ly/pcsKMG )

Tradicionalmente concentramos as atividades folclÃ³ricas no mÃªs de agosto para 
comemorarmos o Dia do Folclore. SÃ³ que o folclore Ã© a manifestaÃ§Ã£o de quem 
somos, do que comemos, das explicaÃ§Ãµes que damos aos acontecimentos que 
presenciamos. Folclore Ã© a mistura das nossas raÃ§as fundadoras: o europeu, o 
africano e o indÃ-gena e estÃ¡ presente todo dia.

A E.M. FÃ©lix Pacheco registrou em seu blog o 
Projeto Estreitando laÃ§os Comunidade X Escola 
que teve sua culmin
ncia em forma de Feira Cultural realizada no dia 6 de setembro. Mas, que, como 
ressalta a coordenadora LaÃ-s Coutinho:

[FOTO]

O projeto foi lanÃ§ado no inÃ-cio de agosto com o embasamento teÃ³rico no 
pensamento de Faria J
nior sobre o l
dico como manifestaÃ§Ã£o da identidade do povo.
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[FOTO]

O projeto previa os resultados a serem alcanÃ§ados e como cada turma se 
organizaria para desenvolver seus subprojetos.

[FOTO]

[FOTO]

No blog, vemos como a turma 1101 da prof
 ClÃ¡udia desenvolveu o estudo da receita de 
Como Fazer um Boneco BarangandÃ£o
. Eles estudaram o gÃªnero Receita, construÃ-ram o boneco trabalhando com jornal
e papel crepom. Depois, foram se divertir com o boneco jÃ¡ pronto.

[FOTO]

[FOTO]

Estudando a receita

[FOTO]

[FOTO]

Construindo o brinquedo

Mas, em alguns momentos, houve uma pausinha no trabalho. A notÃ-cia estava mais 
interessante que o brinquedo.

[FOTO]

Pausa para leitura na construÃ§Ã£o do brinquedo

E, quando o brinquedo ficou pronto e os novos conhecimentos jÃ¡ estavam 
significativamente adquiridos, a melhor parte de todas.

Este processo se repetiu nas outras turmas de outros grupamentos e o resultado 
foi a bela culmin
ncia. Destacamos as comidas tÃ-picas preparadas pelas turmas do 4
 ano. E a lenda da VitÃ³ria-rÃ©gia encenada pelas turmas 1501 e 1502. Os 
responsÃ¡veis presentes se viram nas atividades realizadas posto que estas sÃ£o 
expressÃ£o da identidade do povo brasileiro.
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[FOTO]

[FOTO]

Para acessar os objetivos do projeto, as fotos das outras apresentaÃ§Ãµes e os 
belos trabalhos expostos na Feira Cultural, acesse o blog: 
Escola Municipal FÃ©lix Pacheco
. Eles estÃ£o esperando o seu comentÃ¡rio.

Imagens e textos extraÃ-dos do blog da escola.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

escoladafamÃ-lia
(22)

culturanacional
(3)
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aquareladobrasil
(2)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Angela, 
Estamos imensamente felizes em ver o nosso trabalho divulgado neste espaÃ§o. 
Agradecemos a sua dedicaÃ§Ã£o... Ã© muito bom sabermos que nÃ£o estamos sozinhos
nesta luta a procura de uma Escola PÃºblica de Qualidade.
Um abraÃ§o
Lais Coutinho
Postado por 
Lais Coutinho
 em 12/10/2011 07:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/10/2011

 <TÃTULO>
Xadrez e EducaÃ§Ã£o FÃ-sica na E.M. SuÃ©cia

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, jogos, eventos.

 [VÃDEO]

Lembram do I Encontro de Xadrez da E.M. SuÃ©cia divulgado aqui no post 
O XEQUE MATE DA ESCOLA MUNICIPAL SUÃ‰CIA
? Pois Ã©, dizem que quando comeÃ§amos a numerar os eventos Ã© porque sabemos 
que eles irÃ£o se repetir e durar. Aconteceu na primeira semana de outubro, nÃ£o
sÃ³ o II Encontro de Xadrez da E.M. SuÃ©cia, mas tambÃ©m o I Encontro 
Intercolegial de Xadrez. Isso mesmo a boa iniciativa da Prof
 Ana Cristina CÃ´rrea, com apoio do Gari Sidney Moreira e da direÃ§Ã£o da 
escola, rendeu Ã³timos frutos.

Para alegria da Ana, que Ã© professora EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, 
 Ã‰ muito bom ver que as pessoas estÃ£o querendo aprender a jogar e se 
envolvendo neste projeto comigo. A prof
 Isabella Tatagiba, o nosso outro tio gari Jorge e outras professoras da escola.

Mas o que o xadrez tem a ver com a EducaÃ§Ã£o FÃ-sica? Parece que eles nÃ£o 
combinam nem um pouquinho. Foi o que eu perguntei Ã  professora Ana que me 
esclareceu que:
Eu consigo a concentraÃ§Ã£o de alunos que muitas vezes, na sala de aula, nÃ£o 
conseguem prestar atenÃ§Ã£o. Trabalho atenÃ§Ã£o, regras, respeito (cumprimentar 
o adversÃ¡rio e montar o tabuleiro ganhando ou perdendo uma partida). Eles 
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aprendem que Ã© preciso saber ganhar e perder, pois, na vida, passamos por essas
situaÃ§Ãµes tambÃ©m. Mostro que as aulas de educaÃ§Ã£o fÃ-sica podem ir alÃ©m do
futebol, do queimado, dos desportos de um modo geral. Os alunos aprendem que Ã© 
importante pensar antes de agir, pois no xadrez se vocÃª tocar numa peÃ§a, Ã© 
obrigado a jogÃ¡-la.

Ou seja, o xadrez traz liÃ§Ãµes para a vida em todos os seus aspectos. NÃ£o se 
trata apenas de 
Mens sana in corpore sano
. Ã‰ um modo de ver a vida que se descortina para o aluno. Citando Kasparov, 
como a Prof
 Ana:

EntÃ£o, o 
II Encontro de Xadrez da E.M. SuÃ©cia
 ocorreu no dia 5 de outubro. Trata-se de um encontro interno em que 
participaram as turmas 1301, 1302, 1401, 1501 e 8101 (turma de projeto). Este 
torneio, que estÃ¡ sendo realizado de forma que uma turma jogue contra outra, 
estÃ¡ envolvendo muitos alunos e, por isso, terÃ¡ andamento com semifinal e 
final no dia 20 de outubro de 2011.

[FOTO]

[FOTO]

Portanto, ainda nÃ£o terminou. A professora acha importante ressaltar que a 
participaÃ§Ã£o no torneio foi voluntÃ¡ria de acordo com o interesse do aluno. 
Segundo ela, 
 nosso objetivo Ã© deixar que o aluno tenha a liberdade de dizer se quer 
participar ou nÃ£o, pois, a partir do momento que tornamos algo obrigatÃ³rio, 
deixa de ser prazeroso. Um dos objetivos desse Encontro, Ã© manter o interesse 
dos alunos pela prÃ¡tica do xadrez e a integraÃ§Ã£o entre as turmas. Pude 
perceber um grande interesse da maioria dos alunos em participar do nosso 
II Encontro de Xadrez da E.M. SuÃ©cia
.

Ã‰ o resultado de um trabalho realizado desde a E.I. A EducaÃ§Ã£o Infantil 
jogando xadrez??!!! Eles iniciam sim com as noÃ§Ãµes bÃ¡sicas como o nome das 
peÃ§as, seu posicionamento no tabuleito no inÃ-cio do jogo e o movimento 
caracterÃ-stico de cada uma delas. 
 Com as turmas de EI atÃ© 1200, procuro fazer estafetas para que eles corram e 
peguem a peÃ§a que eu solicitar no meio de outras peÃ§as misturadas. Formo 
duplas e ao meu sinal cada dupla monta o tabuleiro e vence a que montar o mais 
rÃ¡pido possÃ-vel e de forma correta. FaÃ§o tambÃ©m um quiz de perguntas para 
ver que turma acerta mais. Trata-se de perguntas sobre os movimentos das peÃ§as.
O jogo com todas as regras, eu trabalho mesmo Ã© com as turmas 1300 atÃ© 1500 e 
projetos.
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 nos informa a professora. O vÃ-deo ilustra um pouco estas atividades. Nele 
estÃ£o presentes o Gari Sidney Moreira e a Prof
 Isabella Tatagiba, parceiros no projeto:

 [VÃDEO]

Por sugestÃ£o da diretora adjunta Daniele, dos ex-alunos que foram para a E.M. 
MaranhÃ£o e do Tio Sidney, eles resolveram organizar tambÃ©m o I Encontro 
Intercolegial de Xadrez da E.M. SuÃ©cia 2011 que ocorreu no dia 6 de outubro. As
escolas envolvidas foram: E.M. SuÃ©cia, E.M. Manuel Bomfim e E.M MaranhÃ£o. Foi 
um momento de integraÃ§Ã£o e aprendizado para todos. A professora contou com a 
colaboraÃ§Ã£o do Gari Sidney (como sempre, durante a oficina e nos 2 Encontros 
de xadrez) e do professor Alex Marinho Jorge da E. M. Manoel Bomfim. A turma 
esteve concentrada durante os jogos e ganhou atÃ© lanchinho preparado com amor 
pelas merendeiras.

[FOTO]

[FOTO]

Alex, Ana e Sidney e os enxadristas concentrados

E nÃ£o pode faltar a foto dos vencedores do I Encontro Intercolegial de Xadrez 
da E.M. SuÃ©cia. Para mais fotos do evento, acesse o blog 
E.M.SuÃ©cia - PPP2011: 
SuÃ©ci@.com
.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Daniel (2
 colocado), Douglas (campeÃ£o) e Leonardo (3
colocado)

A Professora Ana ainda agradece a todos os colaboradores e participantes e nos 
presenteia com uma bela frase ( que suponho seja o lema da escola): 
Nenhum de nÃ³s Ã© tÃ£o bom quanto todos nÃ³s juntos
. Completando com 
outro ponto importante Ã© ver os alunos me procurando na escola perguntando 
sobre o xadrez e nÃ£o mais somente sobre o futebol e o queimado. Isso para mim, 
Ã© o reconhecimento de um trabalho e de que eu toquei no coraÃ§Ã£o deles. 
Gostaria muito que eles soubessem o quanto sÃ£o importantes para mim!

Imagens, textos (adaptados) e vÃ-deos recebidos via email enviado pela Prof
 Ana Cristina CÃ´rrea
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

jogos
(22)

 <COMENTÃRIOS>

PARABÃ‰NS PELO LINDO TROFEU..... DEUIS ABENÃ‡Ã•E VCS BJS
Postado por 
JANETE NORONHA
 em 27/10/2011 11:31

Nossa escola arrebenta, orgulho de trabalhar com uma equipe assim!
Postado por 
Isabella
 em 30/10/2011 17:29

ParabÃ©ns!!! VocÃªs fazem a diferenÃ§a!!! Semente plantada, semente germinada!!!
AbraÃ§os em todos!!
Postado por 
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Daniele Peres
 em 02/11/2011 17:02

Ã‰ muito gratificante ver que tanto empenho e dedicaÃ§Ã£o culminam em resultados
expressivos. ParabÃ©ns,Ana!!!
Postado por 
Sidney
 em 12/11/2011 00:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 11/10/2011

 <TÃTULO>
FLIM - histÃ³rias do passado se cruzam na EM Mozart Lago

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, riodeleitores.

[FOTO]

Estive visitando a FLIM, 
Feira LiterÃ¡ria Mozart Lago
, no 
ltimo dia da exposiÃ§Ã£o, dia de 7 de outubro. 

[FOTO]

A Feira, que teve inÃ-cio dia 26 de setembro, foi coordenada pelas prof
s Vera Gomes e Joceli Neves,
ambas da Sala de Leitura, e atÃ© o 
ltimo dia promoveu atividade. 

No momento da minha visita, a professora Sonia, da turma Classe Especial, estava
na Sala de Leitura contando histÃ³rias para os alunos, que se mantinham atentos.
ApÃ³s a contaÃ§Ã£o de histÃ³rias a professora entregou aos alunos os livros que 
foram adquiridos na Bienal do Livro, para que eles manuseassem . 

[FOTO]

A FLIM 
bombou

Página 1211



RIOEDUCA 1
 cheia de novidades e trabalh

os de todas as turmas, desde a EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 9
 ano. 

Vamos caminhar atÃ© lÃ¡?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Durante a visita conversei um longo
tempo com a diretora, professora Regina CÃ©lia GonÃ§alves, e com a Adjunta, 
professora Patricia Tavares, sobre os trabalhos da escola.

A prof
 Regina, saudosamente, relatou-me a histÃ³ria da escola e desse lindo mural, 
muito bem confeccionado por um professor.

[FOTO]

Ela conta que o professor PlÃ-nio Nascimento, de TÃ©cnicas AgrÃ-colas, foi 
passear em Sana, Distrito de Rio Bonito, RJ, e se encantou com um bambuzal. Fez 
um tratamento de secagem das folhas atÃ© que chegassem a essa beleza que vemos 
no mural acima.

A professora Regina relata que na escola existia um trabalho de integraÃ§Ã£o, 
professores_comunidade, com oficinas de todos os tipos para alunos da escola e 
de fora, alÃ©m de professores e responsÃ¡veis. Haviam professores capacitados 
para as oficinas.

Os 
primeiros computadores XP
 chegaram para a escola por existir 
Sala de Datilografia
, mas, na Ã©poca, nÃ£o houve investimento nos profissionais. Os PCs foram 
ficando obsoletos e sem uso, e os professores sem investimento na formaÃ§Ã£o 
adequada para lidar com o novo.
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O 
Polo de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho 
que jÃ¡ existia hÃ¡ alguns anos na Mozart, foi transferido para a EM JosÃ© 
Emydgio.

A professora relata ainda, que no mÃªs de junho, prÃ³ximo ao dia do Meio 
Ambiente, a escola promovia um carnaval fora de Ã©poca no entorno do Conjunto 
Habitacional Oswaldo Cruz, local que a escola estÃ¡ inserida.

Tinha um estilo mesmo de escola de samba, que Ã© a raiz do bairro Oswaldo Cruz, 
com temas importantes como meio ambiente, pois a escola Ã© vizinha do Rio da 
Pedras. Esse tema era pertinente... O samba enredo era criado pelos alunos e 
pela professora de LÃ-ngua Portuguesa. TÃ-nhamos comissÃ£o de frente, ala dos 
compositores, alÃ©m de carro de som. A comunidade ia se chegando... Era tudo 
muito estrutural, muito organizado. AtÃ© a Mutirio gravou programas com nossos 
projetos!
, diz a diretora, com lÃ¡grimas nos olhos de saudade.

Ainda hoje, um projeto perpetua, a Orquestra Mozart Lago, coordenada pelo 
Maestro Cosme Galindo, inclusive com mÃ©todo de ensino da Escola de M
sica Cosme Galindo.

A Escola Municipal Mozart Lago estÃ¡ de parabÃ©ns pelo magnÃ-fico trabalho que 
desenvolve e eu feliz por ter conhecido pessoas tÃ£o entusiasmadas com o 
trabalho na educaÃ§Ã£o, como encontrei nas professoras Regina GonÃ§alves e 
PatrÃ-cia Tavares.

[FOTO]

Foi muito interessante conhecer
histÃ³rias da EM Mozart lago, assim
como o trabalho que a equipe desenvolve.

Mas, nÃ£o deixem de
visitar
o blog da EM Mozart Lago, acessando 
http://emmozartlago.blogspot.com/

Se vocÃª Ã© professor ou sua escola pertence a 5
CRE e
gostaria de compartilhar os momentos 

mais significativos do trabalho desenvolvido, escreva para nÃ³s atravÃ©s do 
e-mail 

reginabizarro@rioeduca.net
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que entraremos em contato.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Querida Regina, para nÃ³s foi uma grande satisfaÃ§Ã£o receber sua visita e poder
mostrar um pouco do nosso trabalho. Agradecemos por tudo e por nos presentear 
com essa postagem linda.
Postado por 
Patricia
 em 31/10/2011 15:03
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/10/2011

 <TÃTULO>
O #PapoRioeduca agora serÃ¡ quinzenal. Vote no prÃ³ximo tema!

<TAGS>
Tags: 
#paporioeduca.

O portal Rioeduca.net continua expandindo e consolidando-se como o melhor e 
principal site da EducaÃ§Ã£o carioca.

Uma das recentes inovaÃ§Ãµes do portal Ã© o #PapoRioeduca, um encontro via 
twitter que seria mensal, mas que a pedidos passarÃ¡ a ser quinzenal. SÃ£o 
discussÃµes amplas de temas relevante referentes Ã  EducaÃ§Ã£o, seja no Rio de 
Janeiro, no Brasil ou no mundo. O #PapoRioeduca Ã© aberto a todos aqueles que, 
de alguma forma, estejam envolvidos com a EducaÃ§Ã£o, atuantes ou nÃ£o em sala 
de aula.

O 
ltimo 
twitterpapo
, realizado no dia 5 de outubro, foi muito proveitoso. Contou com a 
participaÃ§Ã£o de Rioeducadores e de professores da rede; todos, educadores 
apaixonados pela educaÃ§Ã£o de qualidade.

     O tema 
O que faz do Educador um Educador
 foi amplamente comentado pelos educadores participantes que, bem animados, 
deram excelentes contribuiÃ§Ãµes. Foi difÃ-cil convencÃª-los de que o tempo 
havia acabado.

A Rioeducadora Angela Freitas (@angeladario) afirmou: 
Ser educador Ã© mostrar o que hÃ¡ de melhor melhor para o seu aluno e ser 
reconhecido pela excelÃªncia deste trabalho
.

A professora Rosana de Jesus (@rosanasajes) reconhece que um bom educador 
precisa ter vontade de aprender, se envolver no que faz e nÃ£o parar no tempo; o
que foi confirmado pela postagem da professora Gilda Braga (@teatcher): 
Os professores educopedistas jÃ¡ estÃ£o engajados nessa nova forma de ensino.

A SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o ClÃ¡udia Costin (@ClaudiaCostin), usuÃ¡ria constante
do Twitter e antenada com as novas redes, afirmou: 
Nossos professores sÃ£o herÃ³is. Se hÃ¡ uma revoluÃ§Ã£o acontecendo na 
EducaÃ§Ã£o, ela se deve a nossos educadores.
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Vai perder o prÃ³ximo #PapoRioeduca? Anote jÃ¡ em sua agenda. Dia 19 de outubro,
das 20h Ã s 21h. Que tal aproveitar a oportunidade para escolher o tema? Acesse 
aqui e participe da pesquisa #PapoRioeduca.

Para terminar, ressaltamos as palavras da nossa Rioeducadora da 8
 CRE: 
Nunca antes tivemos espaÃ§o para 
mostrar a cara
 pro mundo! O @Rioeduca Ã© um espaÃ§o inovador! Do futuro! De valorizaÃ§Ã£o!

#paporioeduca
(7)

 <COMENTÃRIOS>

Adorooo! O Ãºltimo foi muito bom espero repetir a dose...
Postado por 
Neilda Silva
 em 18/10/2011 18:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
TerÃ§a-feira, 11/10/2011

 <TÃTULO>
Nossas RaÃ-zes, Nossa Cultura

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre.

[FOTO]

A professora 
Cristiane Pinto Norris
 da E. M. Atenas Ã© quem nos relata o Projeto que
estÃ¡ desenvolvendo
na escola com a sua turma do 1
 ano.

Sou professora alfabetizadora do 1
 ano da 
Escola Municipal 09.18.004 Atenas 
e participo de uma RevoluÃ§Ã£o na Qualidade da EducaÃ§Ã£o P
blica da Cidade do Rio de Janeiro.

O presente projeto visa trabalhar de forma significativa a formaÃ§Ã£o do povo 
brasileiro e de sua cultura com os alunos do 1
 ano do Ensino Fundamental.

Promover o desenvolvimento integral do educando, dentro de um ambiente 
alfabetizador com propostas l
dicas e de cunho educativo, pois a cultura de um povo Ã© um bem precioso que 
precisa ser cultivado e preservado.

Nesse contexto, levando em consideraÃ§Ã£o a import
ncia da cultura popular e suas manifestaÃ§Ãµes na vida da populaÃ§Ã£o, bem como 
a necessidade de sua preservaÃ§Ã£o, desenvolvi este projeto, na tentativa de 
resgatar este importante elemento da identidade cultural, ampliando o 
conhecimento, a compreensÃ£o e anÃ¡lise das conquistas dessa cultura e seus 
diversos determinantes, bem como a import
ncia das tradiÃ§Ãµes de um povo.

Tendo como objetivos:

- Favorecer a integraÃ§Ã£o social;
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- Respeitar as diferentes culturas e Ã s diferenÃ§as;

- Resgatar, vivenciar e valorizar as manifestaÃ§Ãµes culturais populares 
brasileiras;

- Desenvolver a criatividade e a habilidades de pesquisar;

- Estimular produÃ§Ãµes escritas e orais, individuais e coletivas.

- Observar a estrutura e as caracterÃ-sticas culturais;

- Utilizar as linguagens oral, escrita e artÃ-stica, explorando as riquezas do 
texto folclÃ³rico;

- Valorizar textos folclÃ³ricos considerando-os como patrimÃ´nio cultural que 
precisa ser preservado;

As atividades estÃ£o sendo desenvolvidas de forma individual e coletiva com 
interaÃ§Ã£o entre professor e aluno em sala de aula.

Trabalhamos uma lenda de cada regiÃ£o brasileira e logo em seguida uma atividade
artÃ-stica Ã© feita para caracterizar a lenda em questÃ£o, bem como sua 
interpretaÃ§Ã£o com produÃ§Ã£o de frases e textos coletivos e individuais 
falando do personagem folclÃ³rico em questÃ£o.

Pesquisamos e ilustramos textos, adivinhas, parlendas, brincadeiras, lendas, 
dobraduras e m
sicas e desenvolveremos atividades embasadas e aliadas ao Caderno PedagÃ³gico 
enviado pela SME, seguindo as OrientaÃ§Ãµes Curriculares para o 1
 ano.

Estamos realizando um trabalho integrado com atividades contextualizadas que 
culminarÃ¡ em um aprendizado significativo para o aluno.

Nesse contexto, abrindo caminho para novas aprendizagens, iniciamos as 
atividades do nosso projeto assistindo a m
sica Os Indiozinhos no 
DVD 
A Galinha Pintadinha
, logo apÃ³s fizemos a dobradura do Ã-ndio, ilustramos a m
sica e foi produzida uma frase; completamos com a atividade no Caderno 
PedagÃ³gico da SME e iniciamos uma conversa sobre a contribuiÃ§Ã£o indÃ-gena 
para a formaÃ§Ã£o do povo brasileiro e de sua cultura. Falamos sobre valores, as
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diferenÃ§as e as diferentes culturas.

[FOTO]

Continuamos as atividades de nosso projeto assistindo aos DVDs das coleÃ§Ãµes Ba
 de HistÃ³rias e 
Juro que Vi da Multirio 
falando sobre as lendas de cada regiÃ£o brasileira, pintamos os mapas das mesmas
e foram feitas dobraduras com produÃ§Ã£o de frases e ilustraÃ§Ãµes das lendas. A
partir da lenda do Saci-PererÃª falamos sobre o tabagismo e seus males para a sa
de.

[FOTO]

ApÃ³s o trabalho realizado com as lendas, expliquei para os alunos o que Ã© 
Folclore e sua import
ncia nos dias atuais. A import
ncia e seu significado de suas crenÃ§as e costumes para o saber tradicional de 
um povo.

Foram feitas leituras individuais e compartilhadas com ilustraÃ§Ãµes ao final de
parlendas, trava-lÃ-nguas e adivinhas oriundos de nossa cultura e a partir da 
brincadeira de pular corda foi lanÃ§ado o R invertido.

Ao final das atividades pintamos o 
Mapa do Brasil 
e confeccionamos sua bandeira, foi utilizada a palavra Brasil como palavra 
geradora para o lanÃ§amento dos encontros consonantais com R, o L invertido e S 
com som de Z.

A avaliaÃ§Ã£o da aprendizagem deve se dar de uma forma contÃ-nua e sistemÃ¡tica 
ao longo de todo o processo de aprendizagem. Sendo assim, a avaliaÃ§Ã£o estÃ¡ 
sendo realizada diariamente de forma coletiva e individual atravÃ©s de 
observaÃ§Ãµes do desempenho dos alunos durante as atividades propostas.

Para a culmin
ncia do projeto realizamos uma Feira Cultural em sala de aula. Iniciamos a Feira
com uma explanaÃ§Ã£o de idÃ©ias dos alunos e logo apÃ³s partimos para a 
exposiÃ§Ã£o dos trabalhos realizados em sala.

Nesse contexto, pude constatar que todos os objetivos propostos foram 
alcanÃ§ados, visto que os alunos apresentaram um Ã³timo desempenho na 
realizaÃ§Ã£o das atividades propostas e narraram suas experiÃªncias com grande 
entusiasmo e propriedade, ou seja, houve um aproveitamento total por parte dos 
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alunos.

Realizamos um processo de encadeamento e continuidade baseado em experiÃªncias 
significativas visando Ã  formaÃ§Ã£o integral do aluno e a construÃ§Ã£o de seu 
conhecimento.

Agradecemos a professora Cristiane e convidamos vocÃª a fazer parte desta 
RevoluÃ§Ã£o,

basta clicar na imagem abaixo e escrever para o Representante da sua CRE
 enviando seu projeto. 

[FOTO]

[FOTO]

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/10/2011

 <TÃTULO>
O Dia D contra a Dengue em 2 Escolas da 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, saÃºde.

O Dia D de Combate Ã  Dengue Ã© uma aÃ§Ã£o promovida pela prefeitura do Rio de 
Janeiro a fim de conscientizar a populaÃ§Ã£o para os perigos da Dengue. Com essa
motivaÃ§Ã£o, a equipe do CIEP 301, que fica em Rio das Pedras, se mobilizou para
criar um espaÃ§o de diÃ¡logo e aprendizagem em torno do tema. Ao longo da 
semana, os alunos e professores estudaram sobre o assunto, o que rendeu boas 
discussÃµes em sala de aula. A ideia Ã© que os alunos se tornem agentes na luta 
contra a proliferaÃ§Ã£o do Aedes Aegypti e que multipliquem as informaÃ§Ãµes 
para seus familiares e amigos.

[FOTO]

No dia 07/10, o resultado de todo o trabalho foi apresentado em uma linda 
exposiÃ§Ã£o que aconteceu no pÃ¡tio da escola, que ficou colorido e enfeitado 
pelos cartazes e maquetes produzidos pelos alunos do 1
 ao 7
 anos. Mas as atividades foram alÃ©m da exposiÃ§Ã£o: um grupo de alunos do 5
ano passou pelas salas de aula fazendo um jogo de perguntas e respostas e outro 
grupo produziu e distribuiu panfletos sobre a prevenÃ§Ã£o da Dengue para a 
comunidade. Como as imagens evidenciam, esta semana foi bastante proveitosa, mas
a escola jÃ¡ comeÃ§ou a pensar no que fazer no prÃ³ximo Dia D, a ser realizado 
em novembro.

[FOTO]

[FOTO]

TambÃ©m no dia 07 de outubro o EDI Ana Carolina Pacheco da Silva participou do 
Dia D, quando os alunos da turma EI-10 vistoriaram as dependÃªncias do EDI e 
percorreram as ruas em seu entorno para identificarem focos do mosquito da 
dengue. Em companhia da professora regente, da direÃ§Ã£o e de 
duas responsÃ¡veis representantes da turma, os alunos excerceram o importante 
papel de cuidar da comunidade e dar um belo exemplo de engajamento Ã  
populaÃ§Ã£o local.

Foi uma verdadeira aula de cidadania, pois os alunos conversaram com moradores 
perguntando o porquÃª das poÃ§as d
Ã¡gua pela calÃ§ada, viram muito lixo espalhado e aproveitaram para catÃ¡-lo, 
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mostrando na prÃ¡tica que nÃ£o basta ter ciÃªncia dos problemas, mas Ã© preciso 
atuar e se envolver de forma proativa em busca de soluÃ§Ãµes.

Ao retornarem, confeccionaram cartazes para serem expostos aos responsÃ¡veis na 
reuniÃ£o bimestral.

Desejamos que esta aÃ§Ã£o tenha um grande impacto nas comunidades, de forma a 
reduzir os Ã-ndices alarmantes de proliferaÃ§Ã£o e contÃ¡gio da doenÃ§a. 
ParabÃ©ns Ã s equipes de ambas Unidades Escolares!

[FOTO]

7Âªcre
(192)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

SÃ£o aÃ§Ãµes como essa que fazem a diferenÃ§a na vida de todos. Ã‰ a escola 
exercendo seu lado social em busca de qualidade de vida!. ParabÃ©ns a todos!!!
Postado por 
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CLAUDIA DE MORAES NASCIMENTO
 em 27/10/2011 17:26

ParabÃ©ns!!!!!!!!! Vendo estes trabalhos tenho atÃ© vontade de continuar a 
trabalhar e nÃ£o me aposentar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/10/2011 22:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/10/2011

 <TÃTULO>
 Johann Moritz Rugendas: "RUGENDAS MOSTRA A SUA CARAâ€,

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, riodeleitores, visitas.

[FOTO]

Inaugurada no bairro de Madureira em 22 de junho de 1964 no governo do Dr. 
Carlos Lacerda, a Escola Municipal Rugendas atende a alunos
 do segundo segmento do ensino fundamental, assim distribuidos: trÃªs turmas de 
7
 ano com 113 alunos, 3 turmas de 8
 ano com 115 alunos, 3 turmas de 9
 ano com 110 alunos e 1 turma do projeto Acelera 2 com 27 alunos, perfazendo um 
total de 365 alunos.

[FOTO]

O PATRONO

Johann Moritz Rugendas
, patrono da
 escola, (

1802 - 1858), p
intor e desenhista germ
nico nascido em Augsburg, Alemanha,
deixou imensa obra que se constituiu em um dos mais importantes documentos sobre
o Brasil durante sua estada no paÃ-s (1821-1835) e escreveu o livro 
Viagem pitoresca ao Brasil
, publicada no Bras
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il (1835). De uma famÃ-lia de artistas, fez seus primeiros estudos com o pai e 
depois aperfeiÃ§oou-se na Academia de Belas-Artes de Munique. 

Membro da expediÃ§Ã£o cientÃ-fica chefiada pelo naturalista e diplomata russo 
barÃ£o Georg Heinrich von Langsdorff, chegou ao Brasil (1821), viajando pelo 
paÃ-s a fim de colectar material para pinturas e desenhos. Inicialmente 
percorreu com a expediÃ§Ã£o, as provÃ-ncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
mas depois, preferiu viajar por conta prÃ³pria. De volta Ã  Europa, o artista 
reuniu cem de seus trabalhos e publicou-os sob o tÃ-tulo Voyage pittoresque au 
BrÃ©sil (1835), em Paris.

Ainda esteve no Brasil (1847), quando visitou, tambÃ©m, outros paÃ-ses 
Hispano-americanos como Argentina, Peru, BolÃ-via, Chile, Uruguai e MÃ©xico, com
o mesmo objectivo, desenvolver uma obra temÃ¡tica predominantemente 
paisagÃ-stica e de representaÃ§Ã£o de cenas do cotidiano. Novamente na Europa, 
pintou mais de 3.000 desses trabalhos com aspectos de vÃ¡rios paÃ-ses 
latino-americanos que visitou e publicou uma importante obra sobre o MÃ©xido e 
morreu em Weilheim, Alemanha. Pintou e anotou aspectos de regiÃµes brasileiras, 
suas paisagens, costumes, tipos, indÃ-genas e a reediÃ§Ã£o de sua obra Viagem 
pitoresca atravÃ©s do Brasil (1940), reuniu as cem pranchas da ediÃ§Ã£o original
e mais dez inÃ©ditas.

[FOTO]

A EQUIPE

A equipe
da EM Rugendas Ã© composta pelos prof
s: Gilce Tavares (Diretora), Dilce Mesquita (Diretora Adjunta), Nelma Gadelha 
(Coordenadora PedagÃ³gica), Rosane Ribeiro, Amin Karaan, Marilucia Martins, 
Luciene Oliveira, Ana Maria Rangel, Osvaldo Coutinho, Andreia Cardoso, Rosane 
Rocha, Rose Maire, Sergio Roberto, Marcia Ferreira, Luriceia MendonÃ§a, Ana 
Lucia Barreto, Claudia Abreu, Isabela Salgado, Sheila, Ana Lucia Ferreira, 
Virgenita Rabelo, Paulo Sergio, Carlos ventura (Professores Regentes), 

FÃ¡tima Carvalho (Encaregada de Secretaria), 

Eliane Bernardo (Agente Administrativo), FÃ¡tima Carvalho (Encaregada de 
Secretaria), MaÃ-sa Anelli (Agente Educador), Florentina Nascimento, Suely 
Ribeiro, Vera Zenatti, Janaina Costa (Merendeiras), Alexandre Rocha, FÃ¡tima 
Oliveira e Izabel Santos (Serventes).

[FOTO]

[FOTO]

 O PROJETO POLÃTICO PEDAGÃ“GICO
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RUGENDAS MOSTRA A SUA CARA
, Ã© o nome do Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico da escola e destaca-se aqui as 
atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2011:

 OBA 
 OlimpÃ-ada Brasileira de Astronomia e AstronÃ¡utica

 Ciclo de Palestras sobre profissÃµes.

 FECEM - vencedores da 5
 CRE. Concorrendo com as outras CREs

AlÃ©m dos projetos: 

I-
 Escola VIVA

     II-
 A Escola de Ontem, de Hoje e de AmanhÃ£

     III-
 Educar Ã©
 Preciso

     IV-
 Ser Humano

     V-
 Identidade

     VI-
 NotÃ-cia de Jornal

     VII- Fome Zero

     VIII-Valorizando as InformaÃ§Ãµes

     IX-
 VocÃª Ã© Capaz de Mudar - VocÃª Ã© Capaz de Transformar
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     X-
Rugendas Mostra a Sua Cara

OUTROS PROJETOS

A escola tambÃ©m participa
 da OlimpÃ-ada de Geografia; SeminÃ¡rio EducaÃ§Ã£o, Sexualidade, GÃªnero e 
Diversidade; Projeto Vencer; Concurso de Imagens e Slogans; Poesia na Escola; 
Rio Cidade de Leitores; Projeto da Sala de Leitura; Identidade e Ã‰tica 
(produÃ§Ã£o de textos e de murais a partir de notÃ-cias de jornal e conversa 
sobre a vida diÃ¡ria); FÃ³rum de Debates (Livros lidos e analisados em grupo, 
principal mensagem aos leitores).

 DivulgaÃ§Ã£o e dinamizaÃ§Ã£o do acervo da escola, atravÃ©s do emprÃ©stimo e 
roda de leitura

 ExposiÃ§Ã£o dos trabalhos produzidos pelos alunos

 DivulgaÃ§Ã£o da nossa cultura explorando o rico Folclore Brasileiro

 Oficina de dobraduras.

 Cidadania - Profissionais durante todo o ano mostrando e falando de suas 
profissÃµes.

PARCERIAS

Trabalhando diversidade, desta vez profissÃµes, a escola recebeu a visita da 
jornalista da
 Rede
Globo de TelevisÃ£o
, 
FÃ¡tima Bernardes
, que falou aos alunos e professores sobre sua profissÃ£o. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A 
Guarda Municipal 
ministrou palestra para pais e alunos, alÃ©m da escolas
receber a visita do 
DJ Brinquinho
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, da 
RÃ¡dio 98FM
.

A escola participa e desenvolve seus projetos, possibilitando aos alunos uma 
diversidade de temas e melhor qualidade Ã  educaÃ§Ã£o. 

ConheÃ§a o blog da EM Rugendas, clicando na imagem 

[FOTO]

Se vocÃª professor ou sua escola desenvolve ou desenvolveu algum projeto, 
atividade ou se tÃªm blog, escreva para nÃ³s, clicando na imagem abaixo, e 
procure o endereÃ§o do representante de sua CRE.

[FOTO]

Onde encontrar a Representante da 5
CRE, professora Regina Bizarro

[FOTO]

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/10/2011

 <TÃTULO>
Celebrando a EducaÃ§Ã£o Carioca!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Celebrar a EducaÃ§Ã£o sempre serÃ¡ um momento especial.
Postado por 
Debora Lira Mendes Cortes
 em 15/10/2011 12:15
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A oitava Ã© um SUCESSO!!! Dia especial para todos nÃ³s!!!
Postado por 
JÃ´ Cruz
 em 20/10/2011 22:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/10/2011

 <TÃTULO>
Projeto Social da SME Rio em parceria com o IBEU promove ensino de inglÃªs para 
alunos da EMJSG

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1230



RIOEDUCA 1

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Sinvaldo por expressar de uma forma poÃ©tica e apaixonada as 
diferentes aÃ§Ãµes pedagÃ³gicas de nossas escolas que favorecem aos nossos 
alunos o contato permanente com as vÃ¡rias possibilidades de aprender.
Um grande abraÃ§o,
Rosa.
Postado por 
Rosa Raimundo
 em 01/11/2011 22:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/10/2011
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 <TÃTULO>

Contando e Encantando no Anita 2011

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

No mÃªs de setembro o 
CIEP Anita Malfatti 
 9
 CRE
, teve uma programaÃ§Ã£o especial
voltada para leitura, O Projeto Contando e Encantando no Anita, que neste ano 
recebeu o nome de 
Nossa Cultura, Nosso Povo, Nossas RaÃ-zes
e quem nos conta Ã© a equipe da escola.

[FOTO]

Teve inÃ-cio hoje (13/09) mais uma ediÃ§Ã£o do 
Contando e Encantando no Anita
.

Trata-se de um Projeto Anual de incentivo Ã  leitura em que os alunos tem a 
oportunidade de ouvir histÃ³rias contadas atravÃ©s de diferentes mÃ-dias.

Neste primeiro dia, todos puderam conhecer os novos livros do acervo da nossa 
Sala de Leitura e alunos e professores participaram de deliciosas rodas de 
leitura.

[FOTO]

Quarta-feira (14/09) foi o segundo dia do 
Contando e Encantando no Anita
, que este ano teve como tema 
Nossa Cultura, Nosso Povo, Nossas RaÃ-zes

Nossa querida 
professora
Ros
ngela 
foi a Vovozona
 da vez. Com um jeito todo descontraÃ-do encantou os alunos contando histÃ³rias 
do nosso folclore e realizando oficinas de artes, pintura e produÃ§Ã£o de 
textos.
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Foi um verdadeiro sucesso!

[FOTO]

E o Contando e Encantando no Anita continua... Quinta-feira (15/09) foi dia de 
ouvir histÃ³ria de um jeito diferente. 

A histÃ³ria escolhida foi 
Bruna e a Galinha D
angola
 de Gercilga de Almeida. Uma homenagem Ã s nossas raÃ-zes africanas. 

A histÃ³ria passou na televisÃ£o por meio de um vÃ-deo da SÃ©rie A Cor da 
Cultura.

[FOTO]

Dia 16/09, sexta-feira foi o 4
 dia do Contando e Encantando no Anita. Dia de ouvir histÃ³ria contada atravÃ©s 
de um teatrinho de fantoches.

Nossos 
alunos do GrÃªmio 
encantaram os colegas com a histÃ³ria 
ConfusÃ£o na Floresta
. Surpreenderam pela criatividade, autonomia e pela organizaÃ§Ã£o!

ParabÃ©ns queridos alunos!!!

[FOTO]

A entrega dos livros do 
Projeto Minha Primeira Biblioteca 
para os alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil aconteceu num momento bem agradÃ¡vel. 
ApÃ³s a fala da 
Coordenadora Adriana 
sobre a import
ncia da leitura e do incentivo da famÃ-lia no processo de formaÃ§Ã£o de 
leitores, os responsÃ¡veis receberam o kit com os livrinhos, embrulhados com 
muito carinho pelas professoras como um presente, e 
presentearam
 os filhos.
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[FOTO]

Hoje foi o 
ltimo dia do Contando e Encantando no Anita. Dia de ouvir histÃ³rias contadas 
com um recurso diferente: 
O Avental Contador de HistÃ³rias
. O Projeto teve uma pausa devido Ã  semana de provas, e as crianÃ§as jÃ¡ 
estavam com saudades...

As 
professoras Dulce AmÃ©lia e Margarete FranÃ§a 
encantaram os alunos com seu talento.

Com certeza este dia deixou em todos um gostinho de quero mais!!!

[FOTO]

Professora Dulce

[FOTO]

Professora Margarete

Veja na apresentaÃ§Ã£o abaixo todas as imagens que compÃµes o Projeto.

Fonte: 
http://ciepanitamalfatti.blogspot.com/

Convidamos vocÃª a fazer parte desta 
RevoluÃ§Ã£o
, 

basta clicar 
aqui
, procurar o Representante da sua CRE 

e escrever enviando seu projeto.

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe tÃ£o especial!!!
Fico muito feliz com a divulgaÃ§Ã£o do nosso trabalho!
Postado por 
Adriana Pereira dos Santos
 em 13/10/2011 10:48

A professora Margareth realiza um trabalho maravilhoso no Ciep Anita e na Creche
Raul Cortez.
Postado por 
joyce
 em 23/10/2011 13:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/10/2011

 <TÃTULO>
Desafio com Zuuum EducopÃ©dia na 6ÂªCRE!

<TAGS>
Tags: 
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6Âªcre, zuuumeducopÃ©dia, educopÃ©dia, desafiorioeduca2011.

DESAFIO COM ZUUUM EDUCOPÃ‰DIA 6
CRE

Ainda estamos na Semana em que se comemora o 
Dia das CrianÃ§as
 (e dos Adolescentes), portanto, aproveito para mais uma vez homenagear os 
alunos de nossa rede.
Nesta postagem, quero destacar os alunos do 5
 e do 9
 anos que obtiveram 
resultado excelente na 
Prova Rio
 de 2010 e que por conta de seus esforÃ§os, do empenho e da dedicaÃ§Ã£o aos 
estudos foram convidados a participar do 
Desafio Rioeduca 2011
.

O desafio consistia em participar do 
Zuuum EducopÃ©dia
, 
um jogo divertido e interativo para treinar as competÃªncias e habilidades de 
lÃ-ngua portuguesa e matemÃ¡tica para os alunos do 5
 e 9
 anos, seguindo a Matriz de ReferÃªncia da 
Prova Brasil
(1) - 
disponÃ-vel em versÃ£o offline e na versÃ£o online.

[FOTO]

Foram selecionados 500 alunos, sendo 250 de 5
 ano e 250 de 9
 ano. Para concorrer ao Desafio Rioeduca 2011, era necessÃ¡rio que os alunos 
estivessem matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do
Rio de Janeiro desde 2010 e que no referido ano tenha sido submetido Ã  Prova 
Rio, e que em 2011 estivessem cursando o 5
 ou o 9
 ano na Rede.

[FOTO]

Os alunos foram selecionados respeitando-se, alÃ©m do critÃ©rio de melhores 
notas, a proporcionalidade entre o quantitativo total de alunos da CRE e o 
quantitativo de alunos selecionados.

Eu estive presente nas duas escolas de nossa CRE que receberam esses alunos para
participar do Desafio, a E.M. Rose Klabin e a E.M. Alziro Zarur, e fiz alguns 
registros...

E.M. ALZIRO ZARUR

Página 1236



RIOEDUCA 1

[FOTO]

[FOTO]

Todos concentrados, olhos grudados na tela, mÃ£os nos mouses, e as cabeÃ§as 
pensando...

[FOTO]

[FOTO]

A coordenadora da
6
CRE, Rejane Costa, na E.M. Alziro 
Zarur

[FOTO]

Nos dias 10 e 11 de outubro, alunos das 10 CREs de nossa rede estiveram 
empenhados no Desafio Rioeduca 2011, com o Zuuum EducopÃ©dia. Esses alunos sÃ£o 
os que se sobressaÃ-ram na Prova Rio de 2010. Acima, alunos 
realizando o Desafio na E.M. Alziro Zarur.

E.M. ROSE KLABIN

[FOTO]

Desafio divertido, mas que exige inteligÃªncia estratÃ©gica, raciocÃ-nio e 
concentraÃ§Ã£o.

[FOTO]

[FOTO]

Profa. Rita (6
CRE), que presenteou os alunos com chocolates e um carinhoso e incentivador 
cartÃ£o, e 
profa. Joelma, que acompanhava a filha (tambÃ©m nossa aluna da rede) no Desafio 
Rioeduca 2011!

[FOTO]

Os alunos de nossa CRE (por UE) convidados para o Desafio:

E.M. Charles Andersonn
: Lincon de Paula Santos
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E.M. Ã‰rico VerÃ-ssimo
: JÃ©ssica Costa Azevedo

E.M. Manuel de Abreu
: Luan Alc
ntara Cordeiro e Hemily Pereira Lima

E.M. EugÃªnia Dutra Haman
: VitÃ³ria Ferreira de Souza

CIEP Rubens Gomes
: Beatriz Correa, Gabriel Alex da Silva, Jonathan da Silva Souza, Willian Moreno
da Silva Souza

CIEP Glauber Rocha
: VitÃ³ria Pereira M. Pinto

CIEP Oswald de Andrade
: Gabriel Santos das Neves e Julio Ferreira dos Santos

E.M. Monte Castelo
: Rafael Eiras

E.M. Fernando Rodrigues
: Alex Nascimento Rodrigues e Isabelle Cristine dos Santos

E.M. Alberto JosÃ© Sampaio
: Rubens F. BrandÃ£o

E.M. Dep. Hilton Gama
: Carla LetÃ-cia dos Santos, Romulo P. Soares e Thamyres Moreira Neves

E.M Levy Miranda
: VictÃ³ria EugÃªnia Dias de Oliveira

E.M.Guilherme Tell
: Larissa CÃ¡ssia Rodrigues

E.M.Abraham Lincoln
: Thamires de Oliveira Rocha

E.M.Narbal Fontes
: JoÃ£o Nicolas de Queiroz

 E.M.Prof.Ãlvaro Espinheira
: Geovana Mariana Freitas

E.M.Piaui Daniel
: Vargas dos Anjos

E.M.Antenor Nascentes
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: Pedro Guilherme Barros

E.M.Alexandre Farah
: Phelipe Martins da Silva e Pedro Henrique Lacerda

E.M.Coelho Neto
: Isabelle Cordeiro Martins

E.M.EmÃ-lio Carlos
: Carlos C. Dias Firmino, Carlos D. Dias de Souza, Carlos Patrick Barros, 
Aparecida BrandÃ£o

E.M.Rose Klabin
: Lidiane Kopke Barreto

ParabÃ©ns a todos os alunos por mais esta vitÃ³ria em suas vidas!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

REFERÃŠNCIAS:

(1)
 Blog Rioeduca A revoluÃ§Ã£o Acontece
: 
Desafio com Zuuum EducopÃ©dia
: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1488

(2) 
Rioeduca Net - Programas e AÃ§Ãµes
: 
Zuuum EducopÃ©dia
:
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=38
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6Âªcre
(247)

educopÃ©dia
(86)

zuuumeducopÃ©dia
(4)

desafiorioeduca2011
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Parabenizamos alunos, professores, gestores das escolas participantes pelo 
sucesso! Somos felizes quando ficamos felizes com o sucesso do outro! NÃ³s somos
a 6Âª CRE!
Postado por 
rejane  pereira faria da costa
 em 14/10/2011 14:00

Todas as salas de informÃ¡tica deveriam ter um ambiente tÃ£o acolhedor como 
estes. ParabÃ©ns as equipes das escolas Alziro Zarur e Rose Klabin pela 
instalaÃ§Ãµes bem cuidadas, de bom gosto e funcionais.
Postado por 
MÃ¡rcia Cristina Alves
 em 14/10/2011 20:40

Quando comecei a trabalhar na 6Âª em 1993 nÃ£o imaginava que tantas emoÃ§Ãµes me
seriam proporcionadas. Tudo comeÃ§ou no Ciep Rubens Gomes, eu nem imaginava ter 
uma filha, muito menos que ela seria tÃ£o aplicada aos estudos. Mas devo 
agradecer primeiro a Deus e depois Ã  direÃ§Ã£o e aos professores tanto da 
escola onde ela cresceu (fui residente na Levy Miranda) que com certeza lhe 
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serviram e servem como referÃªncia, quanto os que deram aula a ela, na escola 
Alziro Zarur, na Grandjean de Montigny e por Ãºltimo na Levy, berÃ§o dela e 
agora local de ensino... Obrigada Luiz Carlos da Levy, Dona Ilda da Alziro e 
VÃ¢nia BrÃ-vio da Grandjean... Toda e qualquer conquista que VictÃ³ria obtenha 
terÃ£o vocÃªs por traz com certeza. Valeu Rejane continue dando esta forÃ§a a 
nossos pequenos. Como foi bom te ver pessoalmente parabenizando-os pelo feito, 
Deus continue te iluminando...
Postado por 
Tania Lucia
 em 17/10/2011 00:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/10/2011

 <TÃTULO>
  Conhecendo o Projeto â€œMais Qualidade de Vidaâ€, da E. M. POETA MÃRIO QUINTANA 

- 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

     O projeto polÃ-tico-pedagÃ³gico da E.M. 
Poeta MÃ¡rio Quintana deste ano tem como tÃ-tulo 
Tudo de bom: escola e famÃ-lia construindo...
. A ideia Ã© promover mais qualidade de vida no 
mbito escolar, contando com a integraÃ§Ã£o da equipe, dos alunos e dos pais. No 
3
 bimestre, o projeto contou com a parceria brilhante das 
FamÃ-lias Quintanenses
 da UE, que o prestigiaram atravÃ©s de sua atuaÃ§Ã£o nas atividades.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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eventos
(210)

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/10/2011

 <TÃTULO>
InformaÃ§Ã£o para os pais no Blog da Creche!

<TAGS>
Tags: 
creches, 8Âª, cre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
O Blog da Creche Mulheres do QuafÃ¡, alÃ©m de divulgar as atividades que sÃ£o 
realizadas por lÃ¡, traz informaÃ§Ãµes importantes para os pais, como sugestÃµes
de como ajudar a crianÃ§a a perder o hÃ¡bito de usar a chupeta.
Visitar o Blog Ã© uma forma de acompanhar a Creche e participar do 
desenvolvimento das crianÃ§as.

[FOTO]

creches
(89)

cre
(13)

8Âª
(3)

 <COMENTÃRIOS>

A creche Ã© um tempo fundamental na vida das crianÃ§as,pois cria a base para seu
futuro escolar.ParabÃ©ns a todos que dedicam seu trabalho a estas crianÃ§as!
Postado por 
Regina Silveira
 em 14/10/2011 07:05
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ParabÃ©ns a toda Equipe!
Somos Diretoras e Professoras de VERDADE, por isso o trabalho desenvolvido faz a
diferenÃ§a.
Feliz Dia do Mestre!
Postado por 
Mirza Artiaga
 em 14/10/2011 15:47

ParabÃ©ns a toda a equipe! Sucesso!!! Bjs. JÃ´
Postado por 
JÃ´ Cruz
 em 06/11/2011 20:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/10/2011

 <TÃTULO>
 Euclides da Cunha, â€œantes de tudo um forteâ€

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/10/2011

 <TÃTULO>
Professora VÃ¢nia Soares - ArtesÃ£ de Sonhos

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, homenagem, diadoprofessor.

[FOTO]

O professor se liga Ã  eternidade.

     Ele nunca sabe quando cessa a sua 
influÃªncia (Henry Adams)

Encontramos muitas mensagens sobre o dia do professor: frases de afeto, 
agradecimento e reconhecimento para aqueles que ensinam. Ainda assim, nÃ£o hÃ¡ 
palavras que possam expressar em sua essÃªncia e profundidade o significado do 
valor do educador.

Ã‰ no cotidiano que a vida deste anjo se constrÃ³i...No toque que acalma, na 
persistÃªncia do ensino, na palavra que exorta, no conselho que enobrece.

Professores sÃ£o artesÃ£os do saber, suas salas sÃ£o ateliÃªs do conhecimento, 
que transformam, e alimentam a fome pela verdade e justiÃ§a. Entre cÃ¡lculos, 
crases, textos e ciÃªncias, asas se formam, e aos poucos ganham a beleza e a 
autonomia que lhes permite alÃ§ar voÃ´s, no qual o cÃ©u Ã© o limite.

[FOTO]

O milagre das grandes asas, nÃ£o acontece da noite para o dia, mas no tecer de 
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um trabalho realizado desde a mais tenra idade... Na EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© que 
tudo comeÃ§a, onde os primeiros fios sÃ£o tecidos pelas habilidosas mÃ£os do 
educador.

Assim, o Rioeduca homenageia a Professora de EducaÃ§Ã£o Infantil,
 V
nia Soares Blanco
, que representa o universo de educadoras que hoje trabalham nas Creches de 
nossa rede.

V
nia Ã© professora no MunicÃ-pio do Rio hÃ¡ dez anos, e vive um momento especial 
em sua vida, na experiÃªncia de participar com as crianÃ§as da Creche Ladeira 
dos FuncionÃ¡rios, as primeiras descobertas da vida.

V
nia conta que Ã© impossÃ-vel nÃ£o se encantar com as belezas do ensino da 
Primeira Inf
ncia. 
Logo que cheguei na creche percebi que 
a EducaÃ§Ã£o vai muito alÃ©m de tudo que eu jÃ¡ conhecia... 
Sei que tenho 
a grande responsabilidade de fazer parte de uma equipe que estÃ¡ escrevendo a 
nova histÃ³ria da educaÃ§Ã£o...
 Conta V
nia, emocionada.

V
nia sabe que Ã© nas primeiras horas do dia, que as m
sicas cantadas, a novidade apresentada, o abraÃ§o sincero, e a descoberta do 
poder das palavras acontece. Com ela, as crianÃ§as aprendem o 
Bom dia, amiguinho como vai.
..
 , o respeito pelo prÃ³ximo e a delicadeza e forÃ§a de reconhecer um erro e 
pedir desculpas.

Professora V
nia desperta o imaginÃ¡rio infantil nos gestos e palavras quando conta as 
histÃ³rias e os contos de fada. Os olhos curiosos, e as primeiras palavras 
surgem, trazendo orgulho e a alegria como recompensa de um trabalho realizado 
com responsabilidade

[FOTO]

.

V
nia emociona quando conta sua experiÃªncia na Creche Ladeira:
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A minha maior satisfaÃ§Ã£o em ser Professora de EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© saber que
tenho a grande responsabilidade de contribuir para a inserÃ§Ã£o crÃ-tica e 
criativa da crianÃ§a na sociedade, proporcionando a elas que construam 
conhecimento de forma din
mica, construindo assim sua cidadania, pois sabemos que essas nossas crianÃ§as 
de hoje sÃ£o o futuro do nosso paÃ-s.

O Rioeduca homenageia a Professora V
nia, por tornar em poesia o dia de tantas crianÃ§as, em semear sonhos, em fazer 
das histÃ³rias um encanto e tornar seu ofÃ-cio um prazer.

As diretoras de V
nia, Professoras Tereza e Fabiane elogiam seu trabalho, sua amizade com as 
outras educadoras, sua postura profissional e alegria na doaÃ§Ã£o de sua fÃ© na 
EducaÃ§Ã£o.

V
nia merece ser homenageada, pois Ã© uma professora din
mica, parceira e que gosta do que faz. Isso faz toda a diferenÃ§a. A equipe da 
Creche Ladeira tem muito orgulho de trabalhar com ela.
Relata, Fabiane Nogueira,
diretora adjunta.

O Rioeduca.net tambÃ©m parabeniza a Professora V
nia pela dedicaÃ§Ã£o e amor ao trabalho. Com o passar do anos, Ã© possÃ-vel que 
os pequenos sonhadores da Creche Municipal Ladeira dos FuncionÃ¡rios nÃ£o se 
recordem do rosto da educadora, mas certamente as marcas ficarÃ£o, fazendo 
diferenÃ§a na histÃ³ria de vida de cada uma das crianÃ§as que cuidou e educou.
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1Âªcre
(234)

homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

BelÃ-ssima iniciativa de homenagear nossos professores! Eles merecem todo 
reconhecimento e valorizaÃ§Ã£o.
Postado por 
Neilda
 em 17/10/2011 09:58

Belo trabalho da professora VÃ¢nia.ParabÃ©ns !!!!!! "Semear sonhos" sonhar Ã© o 
que todos os alunos da Rede precisam.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/10/2011 12:59

Ã‰ muito bom perceber que o nosso trabalho estÃ¡ sendo reconhecido e que tudo 
que Ã© feito com amor e dedicaÃ§Ã£o VALE A PENA!

Fiquei muito emocionada e feliz! Quero parabenizar a todos os educadores que 
fazem a diferenÃ§a!

FELIZ DIA DOS PROFESSORES PARA TODOS NÃ“S!
Postado por 
Vania Blanco
 em 17/10/2011 14:49

ParabÃ©ns, VÃ¢nia!! VocÃª merece todas as homenagens e essas crianÃ§as ganharam 
uma grande profissional, carinhosa e dedicada!!!
Postado por 
Perciliana Castro
 em 17/10/2011 15:04

PRIMA QUERIDA...ELA MERECE ESSA HOMENAGEM...EH UMA PESSOA ESPECIAL E Q AMA ESSAS
CRIANÃ‡AS...TE AMO E TENHO MTO ORGULHO DE VC MINHA PRIMA LINDAAAA!!!!
Postado por 
Bianca Blanco
 em 17/10/2011 15:17
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ParabÃ©ns Vania! Com certeza vocÃª faz a diferenÃ§a na vida dessas crianÃ§as! 
Todos nÃ³s temos muito orgulho de profissionais como vocÃª!
Postado por 
Maristela
 em 17/10/2011 15:43

Lindo texto Rute, lindo trabalho da professora VÃ¢nia! 
ParabÃ©ns VÃ¢nia, pois a cada dia passamos a amar mais o que fazemos. Somos 
felizardas por termos a possibilidade de nos doar e nessa doaÃ§Ã£o recebemos 
amor, carinho, segredos, alegria, amizade... E sÃ£o as  crianÃ§as que nos dÃ£o 
tudo isso.
Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 17/10/2011 19:51

ParabÃ©ns Vaninha, vocÃª merece essa linda homenagem, vocÃª faz a diferenÃ§a na 
vida de cada uma dessas crianÃ§as e esta plantando uma sementinha para um futuro
melhor, tenho orgulho de ser sua amigairmÃ£, parabens mais uma vez vocÃª merece 
a sua dedicaÃ§Ã£o a educaÃ§Ã£o e sensacional. te amo muito
Postado por 
Simone Teles
 em 17/10/2011 22:06

PARABÃ‰NS professora VÃ¢nia.. conheÃ§o muito bem seu trabalho e fiquei muito 
feliz pela homenagem justa. 
ParabÃ©ns professor Rute Albanita, pela matÃ©ria... Sua dedicaÃ§Ã£o estÃ¡, 
tambÃ©m, fazendo a diferenÃ§a.
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 18/10/2011 10:51

parabens,conheÃ§o a vania a muito tempo e tenho um carinho muito grande por  
ela, e sei o amor que ele dedica as crianÃ§as.,
Postado por 
andreia dos santos
 em 20/10/2011 10:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/10/2011

 <TÃTULO>
Professora Luciana de Souza

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, 4Âªcre.
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NinguÃ©m nega o valor da educaÃ§Ã£o e que um bom professor Ã© imprescindÃ-vel.

Paulo Freire 

Luciana de Souza
 Ã© professora hÃ¡ 17 anos. Iniciou sua carreira na 
Escola Municipal Ariano Viana da Silva
, na 8
 CRE. Mais tarde, migrou para a 4
 CRE, atravÃ©s do Ensino Especial, na 
Escola Municipal ClÃ³vis Bevilaqua
. Em 1999, foi convidada - pela 
Diretora Ana Maria Braga 
- para iniciar o Ensino de Classe Especial na 
EM Armando de Salles Oliveira
. Este trabalho abriu espaÃ§o para que Luciana se tornasse professora de Sala de
Leitura.

Com as atividades que a professora ministrou na Sala de Leitura, esse espaÃ§o 
transformou-se, aos poucos, no coraÃ§Ã£o da escola. Ouvia de toda a comunidade 
escolar que o seu trabalho era contagiante e envolvente.

Em concomit
ncia com esse trabalho, fazia Dupla RegÃªncia na 
EM Nerval de GouvÃªia
, tambÃ©m em Sala de Leitura. ApÃ³s trÃªs anos de atividades bem sucedidas, a 
professora foi trabalhar definitivamente na Escola Municipal Nerval de GouvÃªia.

Luciana Ã© uma professora aberta aos desafios. Este ano acolheu o PEJA do 
CIEP Leonel de Moura Brizola
 como uma nova experiÃªncia para o seu currÃ-culo.

Contudo, Ã© a sua trajetÃ³ria na EducaÃ§Ã£o Especial que merece destaque, pois 
jÃ¡ na primeira escola em que trabalhou, iniciou com uma turma de 1
 sÃ©rie, que contava com alunos portadores de necessidades especiais. Esses 
despertaram-lhe a paixÃ£o pelo trabalho, pois a professora dedicava-se 
totalmente Ã  inclusÃ£o dos alunos especiais.

Foi assim, que conheceu a 
Professora Isabel 
do Ensino Especia da 
4
 CRE
, que a encaminhou para o rigoroso processo de seleÃ§Ã£o para o trabalho com 
ensino especial.

Sou uma pessoa muito melhor hoje, depois de trabalhar, com o ensino especial.
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Sou realizada com a minha profissÃ£o, mas nÃ£o Ã© uma vitÃ³ria sÃ³ minha. 
Pessoas maravilhosas me fizeram ser o que sou hoje: Meus diretores, minha irmÃ£ 
- a professora ClÃ¡udia e outros profissionais com os quais convivi 
contribuÃ-ram com as minhas vitÃ³rias.
 Professora
Luciana de Souza

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns profÂª Luciana por sua trajetÃ³ria em nossa Rede! ParabÃ©ns por nos 
representar tÃ£o bem,com tanto amor, dedicaÃ§Ã£o e profissionalismo!
Postado por 
Sarita
 em 17/10/2011 09:05

ParabÃ©ns! Estamos muito bem representados neste dia , em que comemoramos nosso 
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profissionalismo. HistÃ³rias como esta, Ã© que nos estimulam a continuar 
trabalhando com entusiasmo.
Postado por 
ClÃ¡udia
 em 17/10/2011 12:52

ParabÃ©ns Lulu, fico muito emocionada por saber que o excelente trabalho que 
vocÃª faz, foi reconhecido. Continue sempre assim, acreditando nos sonhos e 
fantasias do mundo dos livros. As crianÃ§as e nÃ³s adultos, precisamos de 
pessoas assim como vocÃª, boa profissional, amiga, carinhosa, comprometida. Bjs,
Regina
Postado por 
Regina Maria da Eira Pinho
 em 17/10/2011 13:50

Que bacana o trabalho com Ensino Especial e para trabalhar com essas turminhas, 
sÃ³ mesmo alguÃ©m especial como vocÃª Luciana.
ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 17/10/2011 19:55

Lulu, vocÃª tem um lugar especial no meu coraÃ§Ã£o. Te admiro muito! Tenho muito
orgulho e satisfaÃ§Ã£o de ter passado o trabalho da Sala de Leitura da E.M 
Nerval de Gouveia para vocÃª, que ficou muito bem representado. Sucesso amiga! 
VocÃª merece!
Postado por 
Bernadeth Manduano
 em 17/10/2011 20:37

ParabÃ©ns Professora Luciana!!! Ã‰ muito lindo ver seu trabalho reconhecido!!! 
Um exemplo de dedicaÃ§Ã£o e amor ao que faz!!
AlÃ©m de ser uma pessoa maravilhosa! Tenha muito orgulho amiga vocÃª merece tudo
de bom!!!
Postado por 
Claudia da Costa Sousa
 em 18/10/2011 01:52

ParabÃ©ns Lu, amiga e profissional carinhosa, dedicada, que acredita na forÃ§a 
de um trabalho Ã¡rduo e bonito: Educar... Acreditar no nosso PaÃ-s e nas nossas 
crianÃ§as! VocÃª Ã© encantanda como os personagens das histÃ³rias que conta.
Postado por 
Amanda Malinosky
 em 18/10/2011 10:42

ParabÃ©ns! ProfÂª Luciana com seu carinho e entusiasmo levando as colegas a se 
apaixonar pelo E.E..Foi o que aconteceu comigo, obrigada, mil beijos.-
Postado por 
Marcia Machado
 em 19/10/2011 12:58

ParabÃ©ns!!!! Ã‰ o reconhecimento pelo seu lindo trabalho. VocÃª merece isto e 
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muito mais. Bjs recheados de muita luz.
Anna Maria A. Braga
Postado por 
Anna Maria Antunes Braga
 em 19/10/2011 13:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/10/2011

 <TÃTULO>
Professora Elza Pinheiro de Oliveira

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, 4Âªcre.

 [VÃDEO]

Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e um 
vÃ-nculo que se estabelece entre ambos. (...) NÃ£o aprendemos de qualquer um, 
aprendemos daquele a quem outorgamos confianÃ§a e direito de ensinar
 (FernÃ¡ndez, 1991, p. 47 e 52)

[FOTO]

Elza Pinheiro de Oliveira Ribeiro
, 25 anos de excelentes serviÃ§os prestados Ã  SME, sempre fez parte da 4
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o. ComeÃ§ou sua trajetÃ³ria na 
E.M. Tenente AntÃ´nio JoÃ£o
 em 02 de junho de 1986, ficando nessa Unidade por 9 anos.

Nas Escolas, 
E.M. Carneiro Ribeiro
, 
E.M. Anita Garibaldi
 e
 E.M. Luiz CÃ©sar
 consagrou-se como alfabetizadora e o seu carisma e comprometimento levaram-na a
aceitar o convite para assumir a DireÃ§Ã£o Adjunta da 
E.M. JoÃ£o Marques
dos Reis
 em parceria com a 
Professora Rosa Maria Dias
 e mais tarde com a 
Professora Elza Maria Rodrigues da Silva
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, permanecendo lÃ¡ por mais 9 anos.

Sua trajetÃ³ria foi marcada por grandes encontros e grandes amigos. Em 2010 fora
trabalhar na 
GIN da 4
CRE
 , onde o seu trabalho rendeu-lhe mais um convite e dessa vez da nossa 
Coordenadora, a 
Professora Maria ValÃ©ria Pinto MÃ©dici
. Assim, aceitou assumir a GestÃ£o da 
EDI Joaquim Ven
ncio
.

DeclaraÃ§Ãµes da Professora Elza em relaÃ§Ã£o Ã  sua atuaÃ§Ã£o enquanto 
educadora: 

Gosto da minha profissÃ£o, trabalho com dedicaÃ§Ã£o e amor na expectativa de 
transformar vidas e ajudar a escrever histÃ³rias daqueles com os quais trabalho.

 Primo pela parceria com a FAMÃLIA, ela Ã© fundamental. Acerdito que afetando os 
pais o resultado serÃ¡ o sucesso dos filhos.

A Recompensa do dever cumprido...

Logo que comecei na E.M. Tenente AntÃ´nio JoÃ£o, recebi um aluno analfabeto no 
final de setembro. Bem, com a turma adiantada no processo de alfabetizaÃ§Ã£o o 
que eu faria com aquele aluno? Assim, acreditando que podia, que daria certo, 
apostei no desempenho do menino e juntos chegamos ao final do ano lendo e 
escrevendo. Foi uma conquista para todos da Escola.

Alunos que reencontro, que me reconhecem, que deram certo: SÃ£o eles que me 
impulsionam e me fazem acreditar que participei positivamente da vida de cada um
deles.

O Rioeduca.net expressa toda admiraÃ§Ã£o a vocÃª, Professora Elza, nÃ£o sÃ³ pela
sua excelente atuaÃ§Ã£o profissional, bem como pela sua expressÃ£o tÃ£o positiva
enquanto indivÃ-duo social, atuante e tarnsformador. ParabÃ©ns a todos aqueles, 
que como a Professora Elza, estÃ£o fazendo a diferenÃ§a na EducaÃ§Ã£o Carioca!
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4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Elza,
ParabÃ©ns,pela excelente profissional que vocÃª Ã©, por acreditar que a 
educaÃ§Ã£o Ã© o caminho certo para fazermos um mundo melhor. Bjs, Regina
Postado por 
Regina Mari da Eira Pinho
 em 20/10/2011 16:32

ParabÃ©ns, profÂª Elza por sua bela trajetÃ³ria em nossa Rede. Exemplo de 
professora sempre envolvida com os alunos, procurando exercer com maestria sua 
profissÃ£o. Muito sucesso nessa nova jornada como diretora de um EDI. 
Agora,fazendo a diferenÃ§a junto aos pequeninos!
Postado por 
Sarita
 em 20/10/2011 16:48

ParabÃ©ns a ProfÂª Elza Pinheiro, pela brilhante trabalho. Um grande abraÃ§o.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 20/10/2011 20:58

O que falar da minha amiga Elza? Ela Ã© tudo o que estÃ¡ escrito e mais: 
divertida, solidÃ¡ria, companheira, batalhadora...Ela Ã© GENTE, de verdade.
Postado por 
Ana Maria P. dos Santos
 em 20/10/2011 22:13
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ParabÃ©ns, querida Elza, pela dedicaÃ§Ã£o e compromisso com a EducaÃ§Ã£o. A 
recompensa estÃ¡ no carinho dos alunos e na vida promissora de cada um deles.
AbraÃ§os
Postado por 
ReginaBizarro
 em 20/10/2011 22:18

Elza, ParabÃ©ns pela sua escolha profissional  e sua dedicaÃ§Ã£o nesta 
profissÃ£o que Ã© abenÃ§poada por Deus. Obrigada pela parceria "MENINAS 
PODEROSAS". FELICIDADES HOJE E SEMPRE.
Postado por 
ROSA MARIA DIAS
 em 21/10/2011 10:32

Elza, ParabÃ©ns pela sua escolha profissional  e sua dedicaÃ§Ã£o nesta 
profissÃ£o que Ã© abenÃ§poada por Deus. Obrigada pela parceria "MENINAS 
PODEROSAS". FELICIDADES HOJE E SEMPRE.
Postado por 
ROSA MARIA DIAS
 em 21/10/2011 10:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/10/2011

 <TÃTULO>
Homenagem Ã  Professora Maria ValÃ©ria

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, 4Âªcre, eventos.

 [VÃDEO]

No dia 05 de outubro de 2011, a Professora
 Maria ValÃ©ria Pinto MÃ©dici 
- nossa Coordenadora - recebeu pela Vereadora Rosa Fernandes o Conjunto de 
Medalhas Pedro Ernesto. Assim, o Rioeduca.net tem o orgulho e o prazer de 
compartilhar alguns momentos dessa homenagem com vocÃªs. 

A 
Professora Gina
, nossa colega da SME, fora aluna da 
Professora ValÃ©ria
 em uma turminha de 
alfabetizaÃ§Ã£o, e por isso, dedicou-lhe um carinhoso depoimento que comoveu a 
todos:
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[FOTO]

PeÃ§o licenÃ§a a todos para uma viagem no tempo.
A memÃ³ria me transporta para o tempo da menina de tranÃ§as, gorducha...que 
falava pelos cotovelos!Isso nÃ£o mudou...
A menina tinha uma professora, a 1
 professora. Uma quase menina tambÃ©m, alegre, sorridente, que andava para lÃ¡ e
para cÃ¡ , de jeans e tÃªnis, sempre muito animada, mas tranq
ila.
Na sala dessa professora tudo era leve e colorido. Havia uma mÃ¡gica no 
ar...Tudo dava certo.
VocÃª caiu e ralou o joelho? Calma, meu bem, deixa a tia ver...e a dor passava 
rapidinho!
VocÃª brigou com o colega? Calma, crianÃ§as, vamos conversar? E a briga acabava 
rapidinho!
Estava triste? Nada que um abraÃ§o nÃ£o resolvesse.
Era a mÃ¡gica da Tia ValÃ©ria.
E ela fazia mÃ¡gica com as letras tambÃ©m! As letras se juntavam, se misturavam 
e shazam: aparecia uma histÃ³ria!
Naquela sala sempre tinha histÃ³ria. No comeÃ§o, a tia ValÃ©ria contava as 
histÃ³rias, para tudo tinha uma histÃ³ria especial. Na sala nÃ³s tÃ-nhamos atÃ© 
um amigo invisÃ-vel! Moderno, nÃ£o Ã©? Se fosse hoje seria virtual...
Mas na sala da tia ValÃ©ria era tudo bem real. Carinho real. AtenÃ§Ã£o real. 
Cuidado real.
Naquela sala de aula logo as crianÃ§as tambÃ©m estavam contando histÃ³rias, 
misturando letras, fazendo mÃ¡gica tambÃ©m!
Aquelas crianÃ§as achavam que a tia ValÃ©ria tinha super-poderes!
Pelas mÃ£os da Tia ValÃ©ria, aquelas crianÃ§as aprenderam o poder da leitura, 
aprenderam a aprender...e como Ã© gostoso aprender!
Logo cada um de nÃ³s descobriu que tambÃ©m podia fazer mÃ¡gica. E que a leitura 
nos leva a mundos incrÃ-veis.
Tia ValÃ©ria,a senhora nos ensinou a mais importante liÃ§Ã£o: o ser humano faz 
mÃ¡gica!
A mÃ¡gica do encontro, do amor, do saber.
Que sorte teve a menina gorducha de tranÃ§as.
Que sorte tiveram todas as crianÃ§as que sentiram a sua mÃ¡gica.
Obrigada, Tia ValÃ©ria!

Texto: Professora Gina - Ex-aluna da Professora Maria ValÃ©ria Pinto MÃ©dici

[FOTO]

Receber o Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto Ã© uma honra, pois simboliza o 
reconhecimento de Ã³timos serviÃ§os prestados ao ServiÃ§o P
blico.

[FOTO]

Entre tantos outos depoimentos e emoÃ§Ãµes, sÃ³ mesmo a presenÃ§a dos amigos e 
da famÃ-lia para celebrar a alegria desse momento tÃ£o especial.
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Os amigos....

[FOTO]

A famÃ-lia...

[FOTO]

O Rioeduca.net e toda a equipe de Professores da 4
CRE, 
parabenizam a Professora Maria ValÃ©ria Pinto MÃ©dici por esse momento Ã-mpar em
sua vida profissional.

eventos
(210)

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Página 1258



RIOEDUCA 1

A comunidade escolar e toda a equipe da E.M. Goethe enviam os mais elevados 
votos de sucesso, saÃºde e paz, congratulando e reconhecendo os esforÃ§os, o 
trabalho e, sobretudo, a aÃ§Ã£o humanitÃ¡ria que permeia a carreira e atuaÃ§Ã£o 
na EducaÃ§Ã£o da IlmÂª Sra. Coordenadora da E/SUBE/4Âª CRE, ProfÂª Maria 
ValÃ©ria Pinto MÃ©dici. ParabÃ©ns !
Postado por 
Escola Municipal Goethe
 em 24/10/2011 00:25

Quando da inauguraÃ§Ã£o do Festpiellhauss em Bayreuth, assim escreveu Nietzsche 
em " Richard Wagner em Bayreuth ":
" Para que um evento seja grandioso, hÃ¡ de se combinar a grandeza de espÃ-rito 
de quem o realiza e  grandeza de espÃ-rito de quem o testemunha. "
A homenagem recebida pela IlmÂª Sra. Coordenadora da E/SUBE/4Âª CRE, ProfÂª 
Maria ValÃ©ria Pinto MÃ©dici, reflete no conjunto de sua trajetÃ³ria profisional
e pessoal o impacto que esta confere Ã s pessoas que com ela convivem. Os 
aspectos afetivos, a valorizaÃ§Ã£o da relaÃ§Ã£o humana, o profissionalismo e o 
diÃ¡logo auferem ainda mais autenticidade e justificativa para a comenda 
recebida. Uma educadora cidadÃ£ que envida esforÃ§os para uma EducaÃ§Ã£o cidadÃ£
numa cidade tÃ£o universal como o Rio de Janeiro Ã© motivo de singular orgulho e
de justo reconhecimento.
Postado por 
Prof. A. C. Correia
 em 24/10/2011 07:47

Muito bem reconhecido o Ã¡rduo trabalho de nossa Coordenadora da E/SUBE/4Âª CRE,
profÂªa Maria ValÃ©ria Pinto MÃ©dici.
ParabÃ©ns e sucesso nesta ilustre caminhada que representa o futuro de nossas 
crianÃ§as e adolescentes.
Postado por 
E.D.I(04.10-803) Joaquim VenÃ¢ncio
 em 24/10/2011 08:23

Coordenadora,
    ParabÃ©ns pela homenagem merecida fruto de dedicaÃ§Ã£o e amor pela 
educaÃ§Ã£o!
Postado por 
FÃ¡tima e Denise (E.M. JoÃ£o Marques dos Reis)
 em 24/10/2011 14:59

ParabÃ©ns a querida Professora Maria ValÃ©ria pelo trabalho de excelÃªncia que 
realiza na 4Âª CRE. A Creche Caracol deseja os mais sinceros votos de felicidade
e sucesso!
Postado por 
Creche Caracol
 em 24/10/2011 15:52

A equipe do CIEP Yuri Gagarin parabeniza a professora Maria ValÃ©ria pela 
merecida homenagem. 
O carinho com que trata a todos, sua competÃªncia e dedicaÃ§Ã£o a faz merecedora
de momentos de muita alegria e sucesso.
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Postado por 
Margareth Almeida
 em 24/10/2011 22:09

Valeria sempre foi uma pessoa responsavel e etica. Desde muito pequena, sempre 
fazia tudo com muito capricho e dedicacao. 
Parabens, Valeria nos temos muito orgulho de voce.
Sua irma, cunhado e sobrinha
Postado por 
Fatima Medici
 em 24/10/2011 23:32

Pra uns ela era professora Valeria, mas pra mim ela sempre foi "Dindinha".  A 
melhor dindinha do mundo.  A unica que podia pentear meu cabelo, aquela que me 
deu minha primeira bicicleta, que deixava eu brincar com suas pulseiras e seus 
sapatos altos.  Eu sempre soube que ela nao so fazia magica, mas que ela e 
mÃ¡gica.  E pra mim ela e magica em poder trazer a calma enquanto ela tem 
anciedade, e trazer tranquilidade enquanto ela tem angustia.  Dindinha, voce 
sempre deu o exemplo do que e ser guerreira interna e externamente.  Nunca 
perdeu uma batalha e eu sei que esta ganhando a guerra.  Eu te amo muito e 
continuo te vendo como exemplo de mulher e ser humano, e espero que o dia que eu
for dindinha minha afilhada me ame pelo menos um terco do que eu te amo, pois ja
vai ser muuuiiito amor.  Eu queria ter podido estar ai...mas pelo menos estava 
em espirito como sempre estou.  Estou com um orgulho sem tamanho.  TE AMO 
MUITO!!!  BEIJOS!!!
Postado por 
Camila Pinto Medici
 em 24/10/2011 23:42

ParabÃ©ns, ValÃ©ria! 
Homenagem muito merecida pela sua caminhada brilhante!
Tudo de bom e muito sucesso!!!!
Postado por 
Vera Regina Faria Bayardino
 em 25/10/2011 08:48

ParabÃ©ns a ProfÂª Maria ValÃ©ria pelo merecido prÃªmio. Sempre ouvi falar de 
seu Ã³timo trabalho.Ã‰ muito bom ver pessoas reconhecendo e valorizando. 
Felicidades! Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 25/10/2011 09:51

ParabÃ©ns, ValÃ©ria!
AlÃ©m de ser Ã³tima coordenadora, Ã©s uma pessoa nota mil! Sempre dedicada, 
alegre, disposta a ajudar e a resolver os problemas, pensando sempre em nossas 
crianÃ§as. Ã‰ por esses e por outros motivos que foi muito mais que merecido e 
justo este prÃªmio!
Estarei sempre em sua torcida, querida!
Mil beijos!!!
Postado por 
Juliana Lotufo

Página 1260



RIOEDUCA 1
 em 25/10/2011 09:58

ParbÃ©ns Valeria; Deus te abenÃ§oe e te guarde. SÃ£o profissionais como voce que
nos incentivam a caminhar na dedicaÃ§Ã£o e empenho no exercÃ-cio de nossa 
profissÃ£o! Feliz Vida!
Postado por 
Daisy AssumpÃ§Ã£o de Lima
 em 25/10/2011 10:28

ValÃ©ria minha irmÃ£, vc fez eu ter um dos maiores orgulhos que jÃ¡ senti e te 
disse isso, porÃ©m o  maior orgulho Ã© vc ser essa pessoa que vc Ã©, e essa 
irmÃ£ que sempre foi.
Tudo que nossa irmÃ£ FÃ¡tima falou assino em baixo e todo esse seu sucesso se 
deve ao fato de termos sido educados com humildade e acima de tudo carater, 
coisa que nossos pais tiveram de sobra e que nos ensinou.
Vc foi merecedora de toda essa homenagem pelo trabalho que desenvolve e mesmo de
longe sentimos os efeitos, pois sÃ³ vejo elogios e todos te adoram, e isso, nos 
enche de orgulho.
ParabÃ©ns.
Seu irmÃ£o Rodolfo, sua cunhada Tania e sua sobrinha Tamiris.
NÃ³s te amamos.
OBS: quem sabe agora eu te dou o aspirador e vc paga retroativo o minha 
mesada... lembra? rsrs
Postado por 
RODOLFO DOMINGUES PINTO
 em 26/10/2011 09:34

Uns tivera, outros tÃªm o privilÃ©gio de tÃª-la como professora, amiga, 
dindinha... Eu tenho  de tÃª-la como Coordenadora. Ela continua fazendo mÃ¡gica,
mÃ¡gica da dignidade, do dinamismo, da integridade. Seus braÃ§os sÃ£o as 
varinhas e os dedos as estrelinhas dessa  varinha que brilha com a sua retidÃ£o 
conduzindo 171 Escolas da nossa 4Âª CRE. ParabÃ©ns, sucesso!!!  Que Menino Jesus
abra as portas do cÃ©u e derrame chuveiro de saÃºde, paz, alegria, uniÃ£o, 
felicidades e muito amor em toda trajetÃ³ria de sua vida. Com carinho, Nilza 
Mara.
Postado por 
Nilza Mara M. Ribeiro (04.31.014)
 em 26/10/2011 18:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 18/10/2011

 <TÃTULO>
Professora Jane Nunes

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, educopÃ©dia.
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[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

educopÃ©dia
(86)
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ParabÃ©ns, Jane Nunes! VocÃª merece muitas homenagens pelo excelente trabalho 
que desenvolve!!! VocÃª Ã© show!!!
Luciana Monteiro da Silva
E.M. Cardeal Arcoverde
Postado por 
Luciana Monteiro da Silva
 em 18/10/2011 08:27

ParabÃ©ns, Professora Jane!!  Esse Ã© um belo depoimento, Ã© muito bom conhecer 
histÃ³rias como a sua, pois nos faz acreditar que vale a pena lutar por uma 
EducaÃ§Ã£o de Qualidade!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 18/10/2011 14:17

Ler esse depoimento comprova que existem profissionais brilhantes em nossa Rede!
VocÃª Ã© um exemplo a ser seguido! ParabÃ©ns, professora!
Postado por 
Sarita
 em 18/10/2011 18:55

Como Ã© maravilhoso e fÃ¡cil falar de alguÃ©m dessa forma! Jane Ã© verdadeira. 
Muito legal essas homenagens. 
ParabÃ©ns aos colegas homenageados e Ã  todos os professores dessa rede de 
educaÃ§Ã£o fantÃ¡stica.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 18/10/2011 20:39

AgradeÃ§o os comentÃ¡rios carinhosos dos colegas, sÃ³ posso me sentir feliz em 
receber uma homenagem tÃ£o inesperada, principalmente por se tratar do que 
entendo como tarefa diÃ¡ria de minha vida que Ã© contribuir para a formaÃ§Ã£o 
dos jovens que passaram, passam e ainda passarÃ£o por mim. Agradecida.
Postado por 
Jane Nunes
 em 19/10/2011 08:26

A jane Ã©, realmente, uma pessoa incrÃ-vel! Fiquei muito feliz em vÃª-la nessa 
homenagem! Excelente escolha, Regina!
Postado por 
Luciane de Assis Almeida
 em 19/10/2011 20:26

Professora Jane.. Meus sinceros parabÃ©ns!! Eu sei bem de pertinho como Ã© te-la
com professora e amiga!! AgradeÃ§o pelas Ã³timas experiÃªncias e liÃ§Ãµes muito 
aprendidas contigo! Essa homenagem ficaria incompleta se nÃ£o estivesse com seu 
nome aqui..!! ParabÃ©ns!! Beijos
Postado por 
Beatriz Duarte
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 em 22/10/2011 19:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/10/2011

 <TÃTULO>
Prof Âª Symone Tatagiba - E. M. Victor Hugo - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
homenagem, rioeduca, diadoprofessor.

O bom professor motiva todos a sua volta. Ã‰ um exemplo de determinaÃ§Ã£o, amor 
e entrega.

Sua paixÃ£o pelo ensino contagia os alunos, permitindo-lhes tornarem-se 
descobridores de si mesmos. Os desanimados, os tÃ-midos, os dedicados e os 
agitados, todos encontram na atuaÃ§Ã£o de um bom professor razÃµes para crer no 
seu potencial e ir alÃ©m de suas prÃ³prias expectativas. Desafiando o senso 
comum, mesmo os alunos limitados pela natureza ou pelas circunst
ncias e acometidos por dist
rbios fÃ-sicos ou mentais surpreendem a todos atravÃ©s do trabalho de 
professores emprenhados.

Empenhados em saber, empenhados em ensinar, empenhados em crescer... Professores
que nÃ£o permitem que nada os impeÃ§a de fazer a diferenÃ§a, de demonstrar na 
prÃ¡tica o significado de educar.

     A professora Symone Tatagiba Ã© uma 
representante deste valoroso grupo. Quando tudo ao redor parece dizer nÃ£o e as 
dificuldades sussurram que ela se entregue ao des
nimo, Ã  mediocridade e ao conformismo, ela nÃ£o se deixa abater.

[FOTO]

Docente de Artes na E.M. Victor Hugo, a professora vem exercendo um papel 
fundamental na vida de seus alunos hÃ¡ 8 anos. Mesmo sem um auditÃ³rio ou uma 
sala de artes para ensaiar e preparar cenÃ¡rios e figurinos das aulas de artes 
cÃªnicas ou uma mesa lavÃ¡vel com pia para manipular materiais como argila, 
tintas ou gesso nas aulas de artes plÃ¡sticas, os alunos da professora jÃ¡ 
produziram in
meros trabalhos que foram expostos no pÃ¡tio da escola e diversas peÃ§as 
teatrais apresentadas e premiadas inclusive fora da unidade escolar. Devido Ã  
restriÃ§Ã£o espacial, quando a estreia se aproxima, os ensaios acontecem nos 
sÃ¡bados, domingos e feriados, com a devida autorizaÃ§Ã£o dos pais. Os cenÃ¡rios
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e figurinos sÃ£o elaborados no atelier pessoal da professora, localizado em sua 
casa. O brilho das atuaÃ§Ãµes na estreia dos espetÃ¡culos sempre faz jus a todo 
o sacrifÃ-cio durante a produÃ§Ã£o.

[FOTO]

     Convite da peÃ§a produzida com os alunos

A professora Ã© um exemplo de compromisso. Entre seus projetos destacam-se o 
trabalho de artesanato com os alunos especiais, o festival anual de talentos, 
onde os alunos mostram o que sabem fazer em qualquer forma de expressÃ£o 
artÃ-stica (cantar, tocar, danÃ§ar, representar, fazer embaixadinhas, etc) e as 
vÃ¡rias peÃ§as que ela dirige. No momento quatro delas estÃ£o sendo ensaiadas 
com os alunos, uma das quais, intitulada, O Menino Narigudo, ficou em primeiro 
lugar em uma premiaÃ§Ã£o promovida pela 7
 CRE.

A Equipe Rioeduca parabeniza a professora e a todos os demais colegas por ela 
aqui representados por sua dedicaÃ§Ã£o e compromisso com a excelÃªncia de seu 
trabalho a despeito dos obstÃ¡culos que surgem ao longo da caminhada. ParabÃ©ns 
a todos por fazerem a diferenÃ§a!

rioeduca
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AÃªeeeeeee Professora Symone!!
Postado por 
T
 em 18/10/2011 20:00

Symone, sou testemunha ocular de todo seu empenho e amor pelo que faz. VocÃª Ã© 
um orgulho para classe!
Pelo sua eficiÃªncia e carisma, meu carinhoso abraÃ§o!!!
Postado por 
Mah Ardinz (Mara Diniz)
 em 19/10/2011 00:20

Mesmo em uma paÃ-s que nÃ£o respeita a importÃ¢ncia do professor, ainda temos 
exemplos como a Prof. Symone, que exerce a profissÃ£o com exelÃªncia por pura 
paixÃ£o, e nÃ£o abandona a causa. Parabens pelo trabalho!!!!!
Postado por 
JoÃ£o M. L. Lacerda
 em 19/10/2011 15:31

Eu sou suspeita pra falar, pois somos parceiras nos nossos desafios diÃ¡rios de 
lapidar o que parece impossÃ-vel, mas mesmo assim, nunca me cansarei de elogiar 
sua competÃªncia e sua dedicaÃ§Ã£o. Symone tenho muito orgulho de ti.
Postado por 
Prof Silvia Nara Pires
 em 21/10/2011 09:35

ParabÃ©ns Ã  professora Simone que faz a diferenÃ§a, como tantos outros da Rede 
Municipal de EducaÃ§Ã£o. Uma pena nÃ£o sermos valorizados com salÃ¡rios justos e
boas condiÃ§Ãµes de trabalho. Sr. Prefeito e Srs SecretÃ¡rios: elogios sÃ£o 
sempre bem vindos mas nÃ£o enchem a barriga de ninguÃ©m.
Postado por 
Angela
 em 23/10/2011 23:05

Tenho orgulho de jÃ¡ ter trabalhado com a Prof.Âª Symone e sua conpanheira 
inseparÃ¡vel, a Prof.Âª Silvia. Ambas realizam um trabalho excepcional na escola
Victor Hugo! Duas batalhadoras que ajudam crianÃ§as a construirem seus sonhos. 
Elas merecem muito mais que esta bela reportagem. Merecem a oportunidade de 
terem um espaÃ§o decente(auditÃ³rio/sala de artes) para continuarem realizando 
seus trabalhos. Professor nÃ£o Ã© de ferro. O corpo cansa muito mais que a 
mente. Sei o quanto elas se sacrificam para nÃ£o desistirem de seus propÃ³sitos 
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e de continuarem criando oportunidades para jovens artistas, que nunca seriam 
vistos se nÃ£o fosse pelo trabalho que elas realizam.
Postado por 
Rita Fernandes
 em 26/11/2011 10:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 18/10/2011

 <TÃTULO>
Prof Âª Rosiane Alves - E.M. Vice Almte Alvaro Alberto da M. e Silva

<TAGS>
Tags: 
homenagem, rioeduca, diadoprofessor.

Planejamento de aulas, cadernos de atividades, centros de estudos, provas, 
calendÃ¡rio escolar, datas comemorativas... SÃ£o vÃ¡rias as preocupaÃ§Ãµes de um
professor. Ainda assim, apesar de todos os desafios, eles conseguem, com 
profissionalismo, dedicaÃ§Ã£o e maestria, realizar uma das funÃ§Ãµes mais nobres
exercidas na humanidade 
 o ato de educar.

SÃ³ quem acompanha de perto o trabalho dos professores regentes conhece o 
dia-a-dia atarefado e a crescente demanda de atividades a serem executadas com 
as turmas em um tempo cada vez menor. No entanto, os docentes ainda encontram 
tempo para conciliar o trabalho em diferentes escolas e ainda se dedicar a 
cursos de especializaÃ§Ã£o visando uma qualificaÃ§Ã£o cada vez maior para melhor
exercer o seu papel.

Essa Ã© a vida da maioria dos professores da rede municipal de ensino. Como nÃ£o
Ã© possÃ-vel entrevistar e homenagear a todos de uma sÃ³ vez, hoje conheceremos 
o trabalho da professora Rosiane Alves, que atua na E.M. Vice Almte Alvaro 
Alberto da M. e Silva.

[FOTO]

Professora Rosiane Alves

Rosiane, professora hÃ¡ 16 anos, atua nas redes privada e p
blica de ensino. A docente Ã© formada em Pedagogia e Ã© pÃ³s-graduada em 
Pscicomotricidade. Atualmente, a professora faz um estÃ¡gio e capacitaÃ§Ã£o no 
setor psiquiÃ¡trico da Santa Casa da MisericÃ³rdia trabalhando com crianÃ§as 
especiais. Ela planeja dar continuidade Ã  carreira docente conciliando-a Ã s 
futuras sessÃµes de terapia em Psicomotricidade.

Dentre os desafios do trabalho com a sua turma de segundo ano, a professora 
destaca o grande n

Página 1267



RIOEDUCA 1
mero de alunos e as dificuldades de comportamento e atenÃ§Ã£o de alguns 
estudantes. Tais questÃµes se tornam mais importantes pelo fato de o segundo ano
estar vivenciando uma continuidade da alfabetizaÃ§Ã£o e por isso exigir uma 
atenÃ§Ã£o maior em sala. Os alunos estÃ£o aprimorando a leitura, interpretaÃ§Ã£o
e produÃ§Ã£o textual. Estimular a leitura e despertar o prazer pela mesma Ã© a 
missÃ£o do educador nesta fase. Dentre as prÃ¡ticas mais bem sucedidas em sala, 
a professora destaca as rodas de leitura, que acontecem duas vezes por semana. O
diferencial em sua abordagem da atividade Ã© contar a histÃ³ria sem o livro em 
mÃ£os, de modo a envolver os alunos numa atmosfera de contaÃ§Ã£o de histÃ³rias. 
Tal atividade os envolve de forma l
dica e lhes permite se verem tambÃ©m como autores e coautores, uma vez que sua 
criatividade Ã© encorajada e sÃ£o motivados a criarem suas prÃ³prias histÃ³rias,
de forma a desenvolverem tambÃ©m a escrita. Dessa forma, a leitura e a escrita 
sÃ£o associadas ao bem estar e Ã  diversÃ£o, estimulando o hÃ¡bito da leitura 
jÃ¡ em sua fase inicial.

O entusiasmo pela EducaÃ§Ã£o Ã© visÃ-vel no discurso da professora, que define o
ato de educar nÃ£o sÃ³ como fruto de empenho e qualificaÃ§Ã£o, mas 
principalmente como um ato de amor. Em suas palavras, 
ser professor Ã© dom de Deus e amor. Sem amor, a educaÃ§Ã£o nÃ£o Ã© possÃ-vel. 
EducaÃ§Ã£o Ã© amor, dedicaÃ§Ã£o e dom de Deus.

[FOTO]

Prof 
 Rosiane Alves e Prof. Humberto Baltar, Representante Rioeduca da 7
 CRE

A Equipe Rio Educa deseja a todos os professores aqui representados muito 
sucesso, sa
de e determinaÃ§Ã£o nesta jornada rumo Ã  formaÃ§Ã£o das futuras geraÃ§Ãµes! 
ParabÃ©ns a todos pelo excelente trabalho!
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rioeduca
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homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

SÃ£o muitos os desafios, mas com determinaÃ§Ã£o,profissionalismo e amor vocÃª 
demonstra,atravÃ©s desse depoimento, que Ã© possÃ-vel vencÃª-los de forma 
natural. ParabÃ©ns, professora!
Postado por 
Sarita
 em 18/10/2011 19:02

Um longo caminho pela frente...uau!
Postado por 
Ana Paula
 em 18/10/2011 20:06

Rosiane, parabÃ©ns pelo seu maravilhoso desempenho e um grande e afetuoso 
abraÃ§o para este menino de ouro, Humberto.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 18/10/2011 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/10/2011

 <TÃTULO>
Professora Elaine Moreira

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, educaÃ§Ã£o.
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Elaine Moreira de Souza, 36 anos, natural do Rio de Janeiro, formada em Letras 
(PortuguÃªs/InglÃªs) pela FAHUPE (Faculdade de Humanidades Pedro II) Ã© uma das 
educadoras NOTA 10 que conheÃ§o.

[FOTO]

Professora da rede municipal, lotada na 
EM 05.15.007 Francisco Frias da Mesquita
, atua no primeiro segmento com duas turmas de 3
 ano e 5
 ano do ensino fundamental, nos dois turnos.

Embora a professora tenha uma 
quedinha
 pelas classes de alfabetizaÃ§Ã£o, trabalha hÃ¡ mais de 16 anos com turmas do 
primeiro segmento do ensino fundamental, sÃ©ries finais.

Nossa amizade remonta ao inÃ-cio de 2009, quando voltei a trabalhar na EM 
Francisco Frias da Mesquita apÃ³s 14 anos de ausÃªncia, perÃ-odo que estive 
lotada em outra escola.
Logo formamos um vÃ-nculo profissional e de amizade sincera. 

Tudo que faz
Ã© com muito carinho e profissionalismo. Os murais da sua sala de aula sÃ£o uma 
gracinha
, sempre recheados de trabalhos das crianÃ§as que ela mesma faz questÃ£o de 
mostrar.

Seus alunos mantÃ©m uma organizaÃ§Ã£o prÃ©combinada, mesmo executando atividades
em grupo quando normalmente as crianÃ§as ficam mais exaltadas. 

A professora, que
Ã© uma leitora assÃ-dua, instiga em seus alunos
 a vontade de ler usando o acervo da Sala de Leitura como base, alÃ©m de 
pesquisar e trazer para sala de aula outros recursos de leitura para que, 
inserido
aos seus propÃ³sitos de crescente desempenho da turma, os alunos obtenham 
Ãªxitos.

Elaine, engajada nos projetos da SME e da escola, participa de todas as 
atividades propostas e atÃ©
as
reinventa.

Suas turmas sÃ£o heterogÃªneas, conforme todas as turmas de todas as escolas, 
mas sÃ£o atuantes, estÃ£o sempre participando de eventos que envolvam danÃ§a, 
canto,
poesia... 
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Enfim, todas as atividades da escola Elaine e sua turma deixam uma linda marca. 

Muito importante esclarecer que os alunos nÃ£o deixam de ter o comprometimento 
com a frequÃªncia, indispensÃ¡vel para um bom desempenho.

[FOTO]

Procurando diversificar seu trabalho, Elaine desenvolve as atividades usando m
sica, danÃ§a, textos de gÃªneros diversos, atividades cÃªnicas e com a prÃ³pria 
vivÃªncia dos alunos, favorecendo uma troca m
tua e um crescimento significativo, nÃ£o sÃ³ para eles, mas para ela tambÃ©m.

FaÃ§o tambÃ©m um trabalho contÃ-nuo atravÃ©s da troca de experiÃªncias e 
conhecimentos, confiando, estimulando e reforÃ§ando positivamente nÃ£o sÃ³ os 
meus pontos de vista, mas admitindo perspectivas diferentes das minhas
, relata a prof
 Elaine.

Se, por um lado, 
toda sorte de diversidade deve ser vista pelo professor como fonte de 
enriquecimento da aÃ§Ã£o pedagÃ³gica, tambÃ©m Ã© verdade que se precisa lanÃ§ar 
mÃ£o de estratÃ©gias especiais para envolver a todos, para evitar que linguagem,
metodologia e conte
do se tornem inatingÃ-veis
* para os mais imaturos ou desinteressados, e essa estratÃ©gia Ã© que faz parte 
da vida profissional da Elaine.

[FOTO]

Adepta aos passeios culturais, Elaine nÃ£o descarta sua sala de aula
 como um 
espaÃ§o aconchegante
, que estÃ¡ sempre movimentada. 

Ela,
nunca se absteve de resolver qualquer problema em sua turma fazendo que os 
alunos tenham uma maneira respeitosa de lidar.

Embora nÃ£o tenha queda por redes sociais, usa seu laptop como companheiro, 
arquivando fotos de todos os momentos diferentes e importantes que tÃªm com seus
alunos e de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, alÃ©m das atividades extra 
classe.

Com seu jeitinho, leva os 
alunos terem vez e voz
, criando, assim, um clima de camaradagem. 
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Elaine tem elementos importantes que fazem alguÃ©m merecer o tÃ-tulo de 
educadora
: sabe falar, o quanto falar, quando falar e o que falar; Ã© ponderada, coerente
e justa; tem uma formaÃ§Ã£o cognitiva e moral sÃ³lida e consistente e, 
principalmente, ama incondicionalmente o que faz.

ParabÃ©ns Elaine Moreira, pela sua atuaÃ§Ã£o como grande educadora!

ParabÃ©ns ao time da EM Franscico Frias!

Sandra Maria Coutinho (Diretora Geral); Julieta Filomena (Diretora Adjunta); 
Celeste Parga (Coordenadora PedagÃ³gica); Soraia (Sala de Leitura) e MÃ´nica 
PaixÃ£o, Cristiane, Jaqueline, Telma Elita, Claudia (todas regentes de turma), 
alÃ©m do professor Roberto, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, e Carlos (responsÃ¡vel pelas 
postagens no blog da escola e EstagiÃ¡rio em Pedagogia).

AgradeÃ§o a prof
 Telma Elita de Carvalho pela presteza do contato imediato com a prof
 Elaine.

     AgradeÃ§o, tambÃ©m, a solicitude da 
professora, embora tÃ-mida por ter sido uma das escolhidas por mim, prontamente 
estabeleu contato via e-mail e pessoalmente.

Site de interesse:

     * Marcia Stein_Educadora e colaboradora 
do site EducaÃ§Ã£o P
blica.

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0068.html

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

JÃ¡ sabÃ-amos a maravilhosa profissional e amiga que vocÃª Ã©. Estamos felizes 
que todos possam agora conhecÃª-la tambÃ©m, gostarÃ-amos de destacar que nossa 
Escola fez parte desta histÃ³ria... ParabÃ©ns!!!
VerÃ´nica Rabelo (Diretora), Sheila Tavares          ( Diretora Adjunta) e 
Jaqueline Luz (Coord. PedagÃ³gica). Escola Municipal Albino Souza Cruz, em 
Manguinhos.
Postado por 
EM 04.10.002 Albino Souza Cruz
 em 21/10/2011 08:37

Agradecemos a linda homenagem a nossa professora. Ã‰ sempre bom ser lembrado com
carinho. ParabÃ©ns!!!! Equipe da EM Francisco Frias da Mesquita.
Postado por 
EM 05.15.007 Francisco Frias da Mesquita
 em 21/10/2011 19:09

Seus pais parabenizam vocÃª pela sua dedicaÃ§Ã£o em sua profissÃ£o e pela 
homenagem recebida.
Ã‰ uma Ã³tima filha.
Um super beijo com muito amor de seus pais orgulhosos.
Postado por 
Marli (mÃ£e) e Ridel (pai)
 em 21/10/2011 20:45
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ParabÃ©ns pelo reconhecimento vocÃª merece, por ser uma grande profissional, 
participativa com os alunos e manter a seriedade na hora da aula.
Um exemplo de sucesso.
Beijos da sua cunhada preferida Simone.
Postado por 
Simone Nascimento
 em 22/10/2011 14:26

Essa linda homenagem me emocionou bastante, jÃ¡ que minha amizade com Regina Ã© 
recente, mas muito sincera. 
Tudo o que faÃ§o na escola Ã© em funÃ§Ã£o dos meus alunos, que ficaram super 
radiantes com a mensagem. 
Eu acredito no que faÃ§o e faÃ§o com prazer, independente de onde eu esteja. 
NÃ£o consigo ser diferente, pois sei que desse jeito vou cativando a todos e 
cultivando grandes amizades. Muito obrigada, minha amiga Regina!!!!!!!
Postado por 
Elaine M. de Souza
 em 22/10/2011 19:55

Ã‰ muito bom saber que agora todos poderÃ£o conhecer o maravilhoso trabalho que 
vocÃª faz. Te admiro muito amor. Continue assim dedicada, compromissada e 
lutando pela melhoria da educaÃ§Ã£o. MilhÃµes de bjs do seu maridÃ£o Hamilton
Postado por 
Hamilton
 em 30/01/2012 12:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/10/2011

 <TÃTULO>
Gosto de ser professora, afirma professora Beth Lima

<TAGS>
Tags: 
8Âª, cre.

[FOTO]

[FOTO]
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(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns professora Beth pelo esforÃ§o e dedicÃ£o do seu trabalho. Desejo-lhe 
muita sorte e alegrias no seu dia a dia.
Postado por 
Adriana Machado
 em 19/10/2011 15:03

ParabÃ©ns amiga.VocÃª merece muito mais. Reconhecimento Ã© tudo de bom!
Postado por 
AmÃ¨lia
 em 19/10/2011 15:11

ParabÃ©ns, Beth! Ã‰ um orgulho ser representada por vocÃª. AbraÃ§os, Morgana.
Postado por 
Morgana Magalhaes
 em 19/10/2011 15:15

Soube de voce e fiquei super orgulhosa por ter alguem assim nos representando. 
Parabens.
Postado por 

Página 1275



RIOEDUCA 1
solange mathedi
 em 19/10/2011 15:23

ConheÃ§o o trabalho da Beth e sou testemunha do que falam sobre EducaÃ§Ã£o  ser 
 TransformaÃ§Ã£o. Quando eu crescer quero ser como ela.SerÃ¡ que consigo? NÃ³s 
da GetÃºlio sentimos muita saudade dela.Tem algumas mÃ£es de alunos,ex-alunas da
Beth, que vez ou outra, comentam saudosas sobre como eram as aulas "da Tia Beth 
Lima ". ParabÃ©ns, Beth Lima. VocÃª merece palmas!
Postado por 
Rosimar liberatori
 em 19/10/2011 15:50

Um dia minha professora faltou e eu fiquei na sala da Tia Beth. Lembro-me atÃ© 
hoje que chorei porque nÃ£o sabia desenhar uma fada como ela... Anos mais tarde,
nos encontramos de novo e desta vez eu tambÃ©m era professora da EM GetÃºlio 
Vargas. Beth me ensinou muito, nÃ£o sÃ³ conhecimentos PedagÃ³gicos, mas tambÃ©m 
saberes para a vida... ParabÃ©ns, Beth! Nossa escola te ama! Saudades
Postado por 
Neilda
 em 19/10/2011 16:03

Professora maravilhosa!
Foi professora da minha filha!
Bete nÃ³s amamos muito vocÃª!
Sentimos muito a sua falta!!!!
Seu amor e dedicaÃ§Ã£o a educaÃ§Ã£o. Vc jamais serÃ¡ esquecida! bj grande Fofa 
do meu S2!
Postado por 
Bete Ribas
 em 19/10/2011 18:11

Bete, vocÃª foi a escolha perfeita pra nossa CRE! Te conheÃ§o e sei que seu 
trabalho Ã© sÃ©rio e feito com amor! VocÃª mereceu esta linda homenagem. 
Obrigado Rioeduca.net
Postado por 
Vilma
 em 19/10/2011 18:13

Essa professora Ã© nota 1000! AlÃ©m de minha colega de trabalho Ã© uma amiga 
muito especial! ParabÃ©ns Beth! Sua dedicaÃ§Ã£o e experiÃªncia me motiva a 
melhorar a cada dia! Bjinhos!
Postado por 
Luciene Cascardo
 em 19/10/2011 19:58

Homenagem mais do que merecida. Saiba que eu, Polyana, sua filha, morro de 
orgulho da senhora. Meu primeiro exemplo , pessoa que me ensinou a amar a 
EducaÃ§Ã£o. Tanto que hoje sou Professora Especialista em LÃ-ngua Inglesa. Se 
nÃ£o tivesse esse grande exemplo, hoje nÃ£o seria a metade do que sou. Obrigada 
MÃƒE.
Postado por 
Polyana
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 em 19/10/2011 20:47

Antes de comentar, li o que as colegas escreveram. Impressionante como um 
professor marca realmente a vida de seus alunos. Quanta responsabilidade a 
nossa!!! ParabÃ©ns, Professora Beth por todo belo trabalho que realiza!!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 19/10/2011 21:32

ParabÃ©ns profÂª Beth Lima pelos anos de dedicaÃ§Ã£o. Te admiro! Continue 
fazendo a diferenÃ§a sempre. Isso Ã© o mais importante! Grande bjo
Postado por 
Alessandra
 em 21/10/2011 09:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/10/2011

 <TÃTULO>
Desafios na Rua da Leitura - ProfÂª Marisa Helena  CIEP Rubens Gomes 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, homenagem, diadoprofessor.

[FOTO]

Na semana passada, tive o prazer de conhecer uma educadora muito especial: 
Marisa Helena Pereira de Castro, professora hÃ¡ 40 anos, e que hÃ¡ 18 leciona no

CIEP Rubens Gomes
, 6
 CRE-RJ, em Barros Filho, e o seu atual projeto na escola: 
Rua da Leitura
.

Para educadores como a prof
 Marisa Helena, nÃ£o Ã© tÃ£o importante se o mundo estÃ¡ dominado por novas 
tecnologias, visto toda a parafernÃ¡lia criada pelos humanos como extensÃ£o de 
si: ser tecnologia! O lÃ¡pis Ã© tecnologia, os livros, a escrita, os jogos 
manuais-cerebrais
 - como os de xadrez, em que seus alunos sÃ£o craques! - sÃ£o tecnologias. Toda 
extensÃ£o artificial do humano, criada a seu serviÃ§o: Ã© tecnologia! Domine uma
delas e vocÃª poderÃ¡ ser capaz - direta ou indiretamente - de dominar as 
outras! A leitura, a escrita e os jogos sÃ£o alguns dos elementos essenciais 
neste nosso mundo dominado pelas novas tecnologias! E, no entanto, o necessÃ¡rio
para dominar essa 
essÃªncia
 nÃ£o vem da tecnologia em si, da artificialidade das extensividades humanas. 
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Vem da essÃªncia humana, da vontade de aprender, de conhecer, de saber, da 
curiosidade...
E Ã© isso que a professora Marisa faz, valoriza a essÃªncia do humano quando 
busca despertar, de modo afetuoso, o gosto pela escrita, pela leitura e pelos 
jogos.

[FOTO]

Como eu sempre fico muito ansiosa quando preciso escrever uma postagem (aliÃ¡s, 
seja lÃ¡ o que for), decidi, nesta semana em que os representantes junto ao 
Rioeduca Net
 estÃ£o homenageando os educadores de suas CREs, estrear uma (nova) modalidade 
de postagem: o 
post-vÃ-deo
!

Com minha (amadora) c
mera fotogrÃ¡fica digital nas mÃ£os, gravei as falas da prof
 Marisa Helena, na 
conversa que tivemos sobre o seu trabalho atual no 
CIEP Rubens Gomes 
- o
que resultou no vÃ-deo a seguir.

Mas como ninguÃ©m sai incÃ³lume de uma conversa com alguÃ©m que ama as palavras 
sem se sentir inspirado(a) a escrever...

 [VÃDEO]

Uma Conversa com a prof
 Marisa Helena na Rua da Leitura...

Marisa Helena Pereira de Castro, professora hÃ¡ 40 anos, e que hÃ¡ 18 leciona no
CIEP Rubens Gomes, 6
 CRE-RJ, conversa neste vÃ-deo sobre seu atual projeto: 
Rua da Leitura
. 

Com o objetivo de garantir a alfabetizaÃ§Ã£o de todos os seus alunos e estimular
o exercÃ-cio prazeroso da leitura, a professora transformou os corredores do 
CIEP numa espÃ©cie de 
Sala de leitura
 informal, descontraÃ-da. O sucesso foi tanto e tÃ£o inspirador que outras 
professoras passaram a frequentar com seus alunos a 
Rua da Leitura
 da Prof
 Marisa e logo expandiram a ideia - cada qual a seu modo - para os demais 
andares do CIEP.

A professora Marisa, que sempre impÃ´s a si o desafio de trabalhar com crianÃ§as
que apresentam dificuldades de aprendizagem, em especial, de leitura e escrita, 
sente-se realizada quando constata que seus alunos estÃ£o conseguindo alcanÃ§ar 
os objetivos propostos, estÃ£o se superando... Em sua atual classe, a professora
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recebeu alunos de oito a treze anos, a maioria com muitas dificuldades. 
Eles poderiam ficar estigmatizados - jÃ¡ que sÃ£o 
repetentes
 - se nÃ£o fosse o trabalho dedicado de uma professora que vÃª com naturalidade 
o desafio de alfabetizar, seja em que situaÃ§Ã£o for de dificuldade (social, 
econÃ´mica, polÃ-tica, fÃ-sico-mental etc.), sempre contando com a vitÃ³ria 
certa!

[FOTO]

Em 
off
, a professora ainda contou sobre seus muitos outros projetos (quem sabe renda 
uma outra postagem aqui no Rioeduca?), com o uso de diversas estratÃ©gias 
pedagÃ³gicas, como aÃ§Ãµes para a sustentabilidade ou a prÃ¡tica dos jogos de 
xadrez - etc. Seus alunos e ex-alunos ainda agem como multiplicadores das 
aÃ§Ãµes, atuando como monitores nas propostas dos projetos da professora.

[FOTO]

A professora Ã© querida por todos e suas aulas sÃ£o sempre concorridas 
(atualmente, ela tem 28 alunos na classe, mas jÃ¡ houve anos em que foram por 
volta de quarenta alunos!); muitos pais querem matricular seus filhos na turma 
da 
tia Marisa
 na certeza de que estes concluirÃ£o o Fundamental I bem alfabetizados e com o 
gosto pela leitura e pela escrita germinando em seus coraÃ§Ãµes! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PARABÃ‰NS, PROFESSORA MARISA! 

PARABÃ‰NS A TODOS OS EDUCADORES QUE ACREDITAM NA EDUCAÃ‡ÃƒO!
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6Âªcre
(247)

homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns companheira!!! Quem conhece seu trabalho e sua dedicaÃ§Ã£o com a 
escola e seus alunos, sabe dos desafios que, diariamente sÃ£o enfrentados por 
vocÃª e superados na mesma dimensÃ£o em que se apresentam, gerando frutos 
positivos. 
Grandes abraÃ§os e a equipe da DireÃ§Ã£o do CIEP 06.25.204 Rubens Gomes te 
parabeniza e se orgulha de poder contar contigo na equipe de professores da UE.
Postado por 
Hugo Nepomuceno
 em 19/10/2011 09:43

Querida e amiga Marisa,seu trabalho de excelÃªncia e compromisso merece ser 
conhecido por todos e nÃ£o sÃ³ por nÃ³s que tivÃ©mos e temos o prazer de 
caminhar ao seu lado! Que Deus lhe dÃª muita saÃºde e felicidades.Te admiro e 
respeito muito! Rejane Faria
Postado por 
rejanecosta
 em 19/10/2011 14:02

ParabÃ©ns professora! Excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/10/2011 23:21

Cara Marisa.
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Trabalhei com vocÃª no Rubens Gomes nos anos 90. Fico muito feliz em ver que 
existem pessoas que passam a vida realizando um excelente trabalho. parabÃ©ns
Luzia
Postado por 
Maria Luzia de Paula
 em 20/10/2011 19:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/10/2011

 <TÃTULO>
TrÃªs Professoras, uma HistÃ³ria... RosÃ¢ngela, Silvana e Ana E.M. Amarelinho 
6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, homenagem, diadoprofessor.

TrÃªs Professoras e uma HistÃ³ria de Sucesso: Ros
ngela, Silvana e Ana

E.M. Amarelinho 6
CRE

[FOTO]

Nesta semana de homenagens aos professores pelo 
Rioeduca.Net
, eu combinei de conversar com a professora Silvana Ramos Silva, da 
E.M. Amarelinho
 (uma escola de EducaÃ§Ã£o Infantil, em Acari), que gosta muito de trabalhos 
multimÃ-dias e faz convites virtuais sobre os projetos de sua U.E., enviando-os 
por e-mail - jÃ¡ que a escola nÃ£o tem (e nem ela) - ainda - um blog - embora 
sonhe em fazer um (que aliÃ¡s, jÃ¡ deve estar a caminho... - divulgarei aqui no 
Rioeduca.Net
assim estiver pronto!); gosta de cinema de animaÃ§Ã£o e pretende cursar as 
prÃ³ximas oficinas do 
Anima Escola / Anima Mundi
- que faz parceria com a Secretaria de EducaÃ§Ã£o da Prefeitura do Rio - para 
aplicar com os alunos, entre muitos outros sonhos envolvendo mÃ-dias digitais e 
as novas tecnologias...

Ela foi indicada pela prÃ³pria diretora da escola, numa ocasiÃ£o em que eu 
liguei para saber mais sobre o Projeto da 
Feira Ocupacional
, que hÃ¡ onze anos a escola realiza, e hÃ¡ trÃªs, com o tema de seu Projeto 
PolÃ-tico PedagÃ³gico (PPP), 
Sou do Rio, sou Carioca, sou do Amarelinho
!
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Quando comeÃ§amos a conversar, percebi que a histÃ³ria de Silvana Ramos, 
professora adjunta de
direÃ§Ã£o, com a histÃ³ria da diretora, Ros
ngela Sant
Ana, e da coordenadora, Ana Maria Toledo, estavam muito ligadas! Protagonistas 
da histÃ³ria da 
E.M. Amarelinho
, achei justo, entÃ£o, dedicar esta homenagem do 
Rioeduca.Net
Ã s trÃªs professoras que, unidas pela forÃ§a da amizade e do destino, souberam 
superar as dificuldades e receios iniciais e conquistar uma feliz parceria com a
comunidade de sua escola, a qual cuidam com muito carinho, empenho, dedicaÃ§Ã£o,

comprometimento, amor, garra e, acima de tudo, paixÃ£o!

[FOTO]

Professoras: Silvana, Ana e Ros
ngela

Elas jÃ¡ eram amigas e colegas de trabalho desde 1987 em uma outra escola (da 5
CRE), quando ouviram um boato de que estavam para abolir daquela Unidade Escolar
o nÃ-vel de ensino em que atuavam, o Fundamental I. Quando 
receberam o convite para trabalhar na E.M. Amarelinho, que jÃ¡ se chamou 
Casa da CrianÃ§a
 e depois, 
Casa da CrianÃ§a Amarelinho
, antes de receber o atual nome, ficaram receosas com a mudanÃ§a... Mesmo assim,
elas aceitaram o desafio! Silvana e Ros
ngela foram com Dupla RegÃªncia, Ana levou a matrÃ-cula... NÃ£o sabiam elas 
ainda quantas alegrias este espaÃ§o daria em suas vidas! Foi chegar ao local e 
se apaixonarem Ã  primeira vista pelas crianÃ§as, pela comunidade, pela 
escola...

[FOTO]

A foto acima Ã© do Ã-mÃ£ de geladeira que recebi das diretoras

(o email da escola: emamarelinho@rioeduca.net)

Quem visita a 
E.M. Amarelinho
 logo fica encantada(o) com o aconchego de um espaÃ§o bonito, alegre e muito bem
cuidado por estas trÃªs professoras (e sua equipe) apaixonadas pela educaÃ§Ã£o!

Dando continuidade aos 
post-vÃ-deos
, 
Uma conversa com...
, gravei em minha (amadora) c
mera fotogrÃ¡fica digital as professoras Silvana, Ros
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ngela e Ana falando sobre o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico da escola, de como 
foram trabalhar neste espaÃ§o em Acari e do porque do nome da escola ser 
Amarelinho
! Dar a voz Ã s professoras Ã© a forma de homenagem que escolhi... [
nota
: os fragmentos de vÃ-deos das danÃ§as e algumas fotos postadas sÃ£o do arquivo 
da escola ]

Uma Conversa com Profas. Silvana, Ros
ngela e Ana - E.M. Amarelinho 6
CRE

TrÃªs Profesoras, uma HistÃ³ria...
 [VÃDEO]

Uma Conversa com as professoras Silvana, Ros
ngela e Ana - E.M. Amarelinho 6
CRE

HÃ¡ uns meses atrÃ¡s, ao ligar para as escolas de minha CRE divulgando a 
proposta do portal Rioeduca e solicitando o envio de material para divulgaÃ§Ã£o 
dos trabalhos realizados, a professora Silvana Ramos Silva, adjunta de direÃ§Ã£o
da 
E.M. Amarelinho
, falou-me de um projeto desenvolvido por sua UE jÃ¡ hÃ¡ onze anos e cuja culmin
ncia aconteceria em setembro: 
XI Feira Ocupacional
.

[FOTO]

Prof
 Silvana Ramos da Silva

Passaram-se os meses e eu recebi um e-mail da CRE com o convite virtual para o 
evento! Embora eu nÃ£o pudesse ter ido, achei muito interessante esta ideia do 
convite! Liguei novamente para a escola solicitando mais material da Feira. 
Desta vez, falei com a Ros
ngela de Sant
Ana, diretora da escola, que teceu muitos elogios ao entusiasmo de Silvana para 
a realizaÃ§Ã£o de trabalhos multimÃ-dias; informou-me, porÃ©m, que ficaria 
difÃ-cil ela me enviar o material via online, pois a professora assim como a 
escola ainda nÃ£o tinham um espaÃ§o na rede (site, blog etc.) para publicar as 
fotos e os vÃ-deos - e como o material era muito pesado para ser enviado por 
e-mail... Combinei de ir atÃ© a escola conhecer a tÃ£o elogiada prof
 Silvana para parabenizÃ¡-la pessoalmente e pegar o material para publicaÃ§Ã£o; 
o resto da histÃ³ria vocÃªs jÃ¡ sabem...

[FOTO]

Prof
 Ros
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ngela de Sant
Ana

[FOTO]

Prof
 Ana Maria Toledo

[FOTO]

A equipe da E.M. Amarelinho na ocasiÃ£o da
 IX Feira Ocupacional 
(2009): 

 Ãgua

(arquivo da escola)

[FOTO]

(arquivo da escola)

[FOTO]

Registro da 
X Feira Ocupacional
- uma homenagem ao poeta VinÃ-cius de Moraes

(arquivo da escola)

[FOTO]

Sou do Rio, sou Carioca, sou do Amarelinho
: a 
XI Feira Ocupacional 
- 2011

Abaixo, o convite virtual e a apresentaÃ§Ã£o da XI Feira Ocupacional - prof
 Silvana
Evento realizadoE.M.Amarelinho-profa.Silvana

[FOTO]

A equipe da E.M. Amarelinho na XI Feira Ocupacional 2011

PARABÃ‰NS PROFESSORAS SILVANA, ROS
NGELA E ANA MARIA!

PARABÃ‰NS A TODAS AS EDUCADORAS DA E.M. AMARELINHO!

PARABÃ‰NS PROFESSORES DA 6
CRE!
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6Âªcre
(247)

homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns! " NÃ³s somos a 6 CRE".
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/10/2011 20:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 15/10/2011

 <TÃTULO>
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Feliz Dia, Educador!!!

<TAGS>
Tags: 
homenagem, rioeduca.

 [VÃDEO]

Ser educador Ã© exercer a mais refinada profissÃ£o. Um profissional na arte de 
melhorar o ser humano, um missionÃ¡rio no desenvolvimento da consciÃªncia. Ser 
educador Ã© verdadeiramente estar comprometido com as pessoas, nÃ£o somente com 
o conhecimento, mas acima de tudo com o bom uso desses conhecimentos. Existe uma
diferenÃ§a entre ser professor e ser educador. O professor Ã© um profissional 
comprometido apenas com o conhecimento e conte
do. O educador Ã© um profissional comprometido com o conhecimento a fim de 
evoluir a consciÃªncia do ser humano na sua complexidade.

(Trecho de artigo de Rosangela Cristina da Silva)

Quer ler o artigo na
  ÃNTEGRA? CLIQUE AQUI.

ATENÃ‡ÃƒO!

Os nomes de nossos educadores foram omitidos propositalmente no vÃ-deo. Assim, 
se vocÃª identificar alguÃ©m, envie-lhe sua mensagem atravÃ©s dos 
comentÃ¡rios
. 

Se gostaria de ter encontrado alguÃ©m que nÃ£o estÃ¡ no vÃ-deo, envie-nos sua 
sugestÃ£o tambÃ©m via 
comentÃ¡rios
.
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rioeduca
(69)

homenagem
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Lindo! ParabÃ©ns mais uma vez! :)
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 em 15/10/2011 19:51

Lindoooooooo, parabÃ©ns!!
Postado por 
Raphaella
 em 15/10/2011 20:14

Obrigada a equipe Rioeduca pela homenagem !!!
Postado por 
Cristiane Zicarelli
 em 15/10/2011 20:16

Os grandes educadores atraem nÃ£o sÃ³ pela suas idÃ©ias, mas pelo contato 
pessoal. Dentro ou fora da sala de aula, chamam a atenÃ§Ã£o. SÃ£o um poÃ§o 
inesgotÃ¡vel de descobertas. ParabÃ©ns!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 15/10/2011 20:18

ParabÃ©ns a Cristiane Zicarelli, Ana Accioly, Rute Albanita, Maria Carolina. Ai,
vou esquecer alguÃ©m que vi ali. ParabÃ©ns a nÃ³s todos!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 15/10/2011 21:40

ParabÃ©ns para todos nÃ³s educadores! Linda homenagem da famÃ-lia Rioeduca!
Postado por 
Sarita
 em 15/10/2011 21:45

Página 1287



RIOEDUCA 1

Hoje Ã© um dia especial, que realmente me emociona. Rioeducadores,Professores e 
Agentes Auxiliares de Creche merecem a homenagem deste dia... 
ParabÃ©ns a todos os Educadores!!!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 15/10/2011 21:54

Linda homenagem. Fiquei emocionada, muito obrigada.
Postado por 
SHIRLEI VIDEIRA DE DEUS
 em 15/10/2011 21:57

Hoje Ã© o dia de quem se esforÃ§a tanto.
De quem muda realidades,forma mentes e coraÃ§Ãµes.Transforma futuros e fica 
sempre em nosso passado...
ParabÃ©ns a todos os educadores! Muito lindo este vÃ-deo e a mensagem.
Bjs
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 15/10/2011 22:22

AlguÃ©m me traz um lenÃ§o, por favor! JÃ¡ tinha chorado relembrando o vÃ-deo de 
2010 e agora entÃ£o... Ficou lindo! ParabÃ©ns a equipe do RioEduca e a todos 
nÃ³s, professores pelo dia de hoje!
Postado por 
Dyone
 em 15/10/2011 22:28

ImpossÃ-vel nÃ£o se emocioanar assistindo o vÃ-deo! me pego pensando pq tantos 
professores ainda insistem em nadar contra a marÃ© ao invÃ©s de acreditarem que 
por trÃ¡s de todos aqueles sorrisos lindos de cada um de nossos alunos existe um
ser humano que precisa de nÃ³s e sÃ£o o futuro do PaÃ-s que queremos para todos.
Lilian vc Ã© muito especial...muito obrigada pela homenagem....!!!!
(Cakau_Moraes)
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 15/10/2011 23:04

Emocionante e tenho certeza que as turminhas 1201 e 1202 da EM Cardeal 
Arcoverde_5ÂªCRE  estarÃ£o tambÃ©m ao lado da profÂª Luciana Monteiro, que criou
o primeiro dos clips deste vÃ-deo.
FantÃ¡stico Lilian, vocÃª sempe com ideias maravilhosas!
Sou muito feliz por fazer parte da equipe Rioeduca. 
ParabÃ©ns para todos nÃ³s!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 15/10/2011 23:54

OBRIGADA me senti homenageada. ParabÃ©ns Ã  vcs do Rioeduca. bjss
Postado por 
MONICA
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 em 16/10/2011 18:31

Linda homenagem! Muito bom encontrar pÃ¡ginas no computador de um trabalho tÃ£o 
bem feito. ParabÃ©ns a todos. Sou professora regente da Rede e me senti 
homenageada, obrigada.
Postado por 
Rosinda Maria Seixas Antunes
 em 16/10/2011 19:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/10/2011

 <TÃTULO>
Professor, mestre, educador.

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, diadomestre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

diadomestre
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Esta homenagem me deixou muito feliz e ao mesmo tempo muito orgulhosa. Sou 
professora dessa CRE que estÃ¡ crescendo muito e sendo valorizada como se deve. 
Muito obrigada, Sinvaldo. Muito obrigada Rioeduca.
Postado por 
Angelina  Rodrigues
 em 17/10/2011 07:06

Linda homenagem aos professores da 10ÂªCRE! Obrigada, querido, pelo carinho! 
MilhÃµes de beijos no seu coraÃ§Ã£o maravilhoso!
Com carinho, Lelia
Postado por 
Lelia
 em 17/10/2011 10:41

ParabÃ©ns! Linda homenagem! Suas andanÃ§as simbolizam a humanizaÃ§Ã£o tÃ£o 
necessÃ¡ria nas relaÃ§Ãµes do cotidiano escolar.
Postado por 
PatrÃ-cia MendonÃ§a
 em 17/10/2011 12:06

ParabÃ©ns aos professores da 10ÂªCRE! ParabÃ©ns a todos os homenageados por 
fazerem um trabalho de qualidade, alÃ©m de terem um representante do Rioeduca 
prÃ¡ lÃ¡ de especial, Sinvaldo.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 17/10/2011 19:59

Obrigada pela linda homenagem a esse grupo maravilhoso que faz a educaÃ§Ã£o da 
10Âª CRE.
Postado por 
Marcia
 em 17/10/2011 20:51

Querido sinvaldo, que linda homenagem!
NÃ³s Ã© que temos que agradecer, pelo carinho, empenho e entusiasmo com que 
realiza esse lindo trabalho, ajudando a divulgar tudo de bom que Ã© realizado na
nossa 10a. CRE.
Postado por 
Lucelia
 em 17/10/2011 21:19

Linda homenagem ao lado trabalho realizado pela 10Âª CRE.Aproveito para 
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convidÃ¡-lo para conhecer o trabalho da Creche Municipal Estrela do Alagado.  
Jussara Diretora adjunta.
Postado por 
Jussara
 em 17/10/2011 23:27

Ah,este nosso representante do RIOEDUCA,sempre tÃ£o atencioso e carinhoso no seu
olhar para com a nossa EducaÃ§Ã£o.Beijos!!
Postado por 
Jeanne Claire
 em 19/10/2011 10:25

ParabÃ©ns a toda equipe da 10 CRE.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/10/2011 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 18/10/2011

 <TÃTULO>
 Professora Joseth â€œMais de quatro dÃ©cadas no exercÃ-cio da profissÃ£oâ€

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, gec.

[FOTO]

Nesta semana de homenagens aos professores, nÃ£o poderia deixar de
prestigiar uma pessoa muito especial que c

onheci quando fui para a coordenaÃ§Ã£o do GinÃ¡sio Experimental Carioca Von 
Martius, da 9
 CRE, a 
professora Joseth
. Na convivÃªncia
percebi sua dedicaÃ§Ã£o ao magistÃ©rio, seu grande carinho com os alunos e a 
amizade e cuidados com os colegas professores. Ela Ã© uma pessoa delicada e que 
consegue ter domÃ-nio de turma sem se exaltar. Falando baixinho vai conquistando
a amizade de todos. 

Ela faz parte do grupo de professores do novo projeto da prefeitura, o GinÃ¡sio 
Experimental Carioca (GEC), que Ã© uma escola que tem horÃ¡rio integral e onde 
professores e alunos convivem 8 horas por dia envolvidos em vÃ¡rias atividades. 
Inclusive a professora Joseth, que Ã© de LÃ-ngua Portuguesa, desenvolve no GEC a
polivalÃªncia, onde ela faz parte da Ã¡rea de Humanas, ministrando aulas de 
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Geografia, HistÃ³ria e LÃ-ngua Portuguesa.

Pedi a professora Joseth que fizesse um pequeno resumo da sua vida no 
magistÃ©rio e as mudanÃ§as que ela observou ao longo desses mais de 40 anos em 
exercÃ-cio. Segue seu relato:

Mais de quatros decÃ¡das no exercÃ-cio da profissÃ£o. Fui feliz! Certamente, os 
acertos superam os erros. Ao longo do meu trabalho, procurei adaptar-me Ã s 
diversas mudanÃ§as ocorridas, tanto na parte administrativa das escolas, como 
quanto Ã s novas tÃ©cnicas utilizadas durante todo esse perÃ-odo. Valorizo minha
formaÃ§Ã£o, enquanto professor II a partir de 1963 e professor I a partir de 
1973, em exercÃ-cio nesta escola.

ReconheÃ§o a necessidade de uma atualizaÃ§Ã£o constante. Mas, nÃ£o Ã© preciso 
ser muito esperto para concluir que ao longo do processo, a essÃªncia fica. 
Muitas vezes, o que muda Ã© a nomenclatura. Talvez por vaidade, Ã© importante 
para algumas pessoas mudar o que estÃ¡ dando certo.

Recentemente, ao ler o livro 
Aula Nota Dez
 pude mais uma vez constatar que quando se trabalha com responsabilidade e 
dedicaÃ§Ã£o, o que parece novo jÃ¡ vem sendo realizado hÃ¡ anos. Ã‰ questÃ£o de 
bom senso.

Ainda me lembro, prazerosamente, das antigas reuniÃµes de OrientaÃ§Ã£o 
PedagÃ³gica oferecidas pelas Sedes (atuais CREs), onde profissionais capacitados
procuravam dar apoio ao trabalho dos professores regentes. TambÃ©m participei de
alguns cursos de atualizaÃ§Ã£o, treinamento ou capacitaÃ§Ãµes (os termos mudam, 
nÃ£o Ã© mesmo? Mas, o objetivo Ã© comum!). De alguma forma, todos contribuÃ-ram 
para o meu crescimento profissional. Procuro acreditar e sempre recebo de modo 
aberto tudo que pode acrescentar algo ao meu trabalho.

TambÃ©m fui feliz em relaÃ§Ã£o Ã  convivÃªncia com os meus alunos. Procuro fazer
do diÃ¡logo e do carinho dois grandes aliados a meu favor. 

Joseth dos Anjos Rebello

     Rio, 14/10/2011 

[FOTO]

[FOTO]

Esta foi uma homenagem que a professora Joseth recebeu no 
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ltimo evento do GEC, a Feira Cultural, quando a turma 1904 destacou a Professora
como a ilustre personagem do Estado de Sergipe.

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns professora Joseth pelo belo trabalho desenvolvido ao longo desses 
anos, que seu exemplo seja seguido por todos nÃ³s que ainda temos muito que 
caminhar!

9Âªcre
(227)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

Fico muito feliz e orgulhoso por merecida homenagem a professora Josethe a qual 
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tive o privilÃ©gio de conhecer e trabalhar. O aprendizado que obtive 
simplesmente ao observa-la foi significativo em meu processo profissional. O 
carinho, dedicaÃ§Ã£o e amor que dispÃµe ao lidar com os alunos fazem o 
diferencial desta grande professora, que antes de tal Ã© tambÃ©m um amor de 
pessoa. ParabÃ©ns e obrigado por acreditar ainda na possibilidade 
revolucionÃ¡ria da educaÃ§Ã£o.
Ronaldo.
Postado por 
Ronaldo Pimentel Baptista
 em 18/10/2011 14:23

Estou Muito Feliz Por Ter A Dona Joseth Como VÃ³ e Madrinha, e tambem por outras
pessoas poderem participar da nossa felicidade.
Postado por 
Maria Clara Severo
 em 18/10/2011 17:41

Marcia e Joseth, parabÃ©ns em especial por esta postagem tÃ£o significante. Que 
possamos estar aqui fazendo mais e mais homenagens aos professores.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 18/10/2011 20:46

Querida amiga Joseth  muita paz, forÃ§a e saÃºde . VocÃª Ã© uma pessoa 
iluminada. Amada e respeitada por todos. ParabÃ©ns !
Postado por 
ProfÂ° Alex Ribeiro
 em 20/10/2011 00:36

Sempre presente, organizada e comunicativa. Nunca esquece das datas ou 
compromissos de todos que a cercam. As listas de presentes, cartÃµezinhos com 
lindas dedicatÃ³rias e mensagens amorosas, nos deixam surpresos e envaidecidos 
com sua demonstraÃ§Ã£o de atenÃ§Ã£o e carinho. O comprometimento que nos 
demonstra, com explicaÃ§Ãµes como â€œsaber o quÃª, saber como, saber por quÃª, 

 saber para quÃªâ€ me faz admirÃ¡-la, nÃ£o somente como uma excelente 
profissional, mas tambÃ©m como uma pessoa participativa, companheira e dedicada.

 Em todos os nossos momentos pedagÃ³gicos, sendo ele bom ou â€œtumultuadoâ€, ela 
consegue transmitir, uma competÃªncia de dar inveja a qualquer colega de 
trabalho! 
Joseth, vocÃª mais que merece, essa singela homenagem! Que feliz coincidÃªncia 
essa publicaÃ§Ã£o no mÃªs de seu aniversÃ¡rio! ParabÃ©ns! Muitos anos de vida, 
saÃºde, paz e realizaÃ§Ãµes.
Beijos
CRIS
Postado por 
MÂª Cristina J.Neves
 em 20/10/2011 19:24

Querida Joseth,
NÃ£o me canso de verbalizar o quanto te admiro e te gosto! E  como esta Ã© uma 
ocasiÃ£o especial, sÃ³ me resta ratificar o orgulho que sinto  de ter  aprendido
contigo a arte da convivÃªncia!
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Postado por 
Cida Bassin
 em 20/10/2011 20:39

Joseth, parabÃ©ns pela mais que merecida homenagem.  Durante esses 23 anos que 
trabalhamos juntas na Von Martius, muitas coisas aconteceram  e muitas liÃ§Ãµes 
eu aprendi com vocÃª. Saiba que nÃ£o Ã© exemplo somente para os alunos, mas para
cada um de nÃ³s. Obrigada por sua amizade e pelo exemplo.
Postado por 
Maria da Gloria Cardoso
 em 21/10/2011 08:13

Minha guru, meu exemplo de professora! CompetÃªncia Ã© pouco pra essa mulher 
genial, carinhosa, dedicadÃ-ssima. Recentemente tive o prazer de dividir a sala 
de aula com ela e me senti muito orgulhosa... momento Ã-mpar! Te amo, JÃ´! 
Carlinha.
Postado por 
Carla de Faria Rosa
 em 21/10/2011 08:52

Querida Joseth, cada dia que passo com vocÃª em sala, na escola Ã© uma "aula" 
(com o perdÃ£o da redundÃ¢ncia, jÃ¡ que Ã© uma educadora) cresÃ§o como 
profissional e pessoa... Minha admiraÃ§Ã£o sÃ³ aumenta, porque vocÃª Ã© um 
exemplo, uma inspiraÃ§Ã£o. VocÃª jÃ¡ deixou sua marca, na Escola Von Martius, no
GEC Von Martius, nos colegas, nos alunos e em mim. Obrigada por tudo!
Postado por 
Juliana BrandÃ£o
 em 21/10/2011 13:18

Sei que minha tia e madrinha realmente nasceu para lecionar e, mais que isso, 
nasceu para transmitir toda a sua forÃ§a e energia a estas crianÃ§as e 
adolescentes tÃ£o Ã¡vidos de dedicaÃ§Ã£o. Desde que me entendo por gente sei que
ela exerce sua funÃ§Ã£o com total maestria! Bem, um grande beijo e parabÃ©ns 
pelo homenagem!!!
Postado por 
Maiara dos Anjos Chagas
 em 22/10/2011 19:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/10/2011

 <TÃTULO>
Educando na 3Âª CRE - MarÃ-lia C. Sumar

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, homenagem, diadoprofessor.

Homenagem 
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 Semana do Educador

Ã‰ uma grande honra poder dedicar toda uma semana de trabalho para homenagear os
personagens principais da educaÃ§Ã£o carioca. Gente que faz a escola funcionar 
com seu trabalho de excelÃªncia diÃ¡rio: nossos educadores.

Hoje vamos conhecer um pouco da trajetÃ³ria de MarÃ-lia de Carvalho Sumar, 
ouvindo um pouco das palavras dela.

Ela comeÃ§a seu relato falando que 
 A vontade de ser professora surgiu muito cedo, fato comum a qualquer menina da 
minha Ã©poca.

Mas, no meu caso, a vontade nunca passou e se transformou em certeza de que esse
era o meu caminho, quando ingressei no Curso Normal.
 Ela nos conta que sua professora de HistÃ³ria ( Dona Deolinda), ainda no Ensino
Fundamental, foi sua grande inspiraÃ§Ã£o para seguir a carreira. 
Ela propunha j
ri em sala de aula e nos fazia pesquisar detalhes sobre os paÃ-ses que 
estudÃ¡vamos em fichas.

RecÃ©m-formada, lecionou em um orfanato para meninas de 4 e 5 anos, atÃ© que, 
logo apÃ³s o tÃ©rmino do curso de Pedagogia, ingressou na Prefeitura do Rio de 
Janeiro e trabalhou durante 2 anos em escolas de Campo Grande.

Ao engravidar de minha primeira filha, consegui amparo prÃ³ximo a minha casa, 
iniciando a concretizaÃ§Ã£o de um sonho: trabalhar na escola em que eu havia 
feito todo meu ensino fundamental. Foram vÃ¡rias renovaÃ§Ãµes de cessÃ£o atÃ© 
conseguir a lotaÃ§Ã£o definitiva na E.M. Delfim Moreira, onde me encontro atÃ© 
hoje.

Aqui cabe o depoimento da Prof
 Solange ManhÃ£es:

 Aluna estudiosa, compromissada e lÃ-der. AlguÃ©m que, desde cedo, demonstrava 
aptidÃµes para o MagistÃ©rio. Retornou entusiasta, firme em seus propÃ³sitos de 
exercer sua profissÃ£o. De diretora-adjunta chegou a diretora de uma escola 
grande, confusa e em transiÃ§Ã£o. Mostrou-se segura. Claro que existiram 
momentos difÃ-ceis, mas todos superados, pois MarÃ-lia, como gestora, soube 
formar uma equipe coesa e, juntas puderam fazer da E.M. Delfim Moreira o que 
hoje Ã©.

Segundo nossa homenageada: 
 Desafio Ã© a palavra de ordem da nossa profissÃ£o e superÃ¡-los nos ajuda a 
constituir novas experiÃªncias. Nesses 30 anos, sempre no campo, passei pela 
experiÃªncia do trabalho com a alfabetizaÃ§Ã£o, que, ao meu ver norteia toda a 
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trajetÃ³ria escolar da crianÃ§a, lecionei em sÃ©ries finais num perÃ-odo em que 
se valorizava somente o conte
do. Em seguida, enfrentei o desafio de ocupar a direÃ§Ã£o da E.M. Delfim 
Moreira.

[FOTO]

Hoje, apÃ³s 15 anos Ã  frente dessa maravilhosa equipe, continuo em minha 
escola, trabalhando com projetos de aceleraÃ§Ã£o, canalizando todas as 
experiÃªncias acumuladas nesta nova empreitada, buscando resgatar a auto-estima 
e valorizar as vivÃªncias trazidas por estes meninos.

Sobre este momento de coragem e transiÃ§Ã£o, nos fala a Prof
 Alessandra Viana:

 Desde que entrei para a E.M. Delfim Moreira, ela jÃ¡ era diretora e foi com ela
que aprendi muito do que sei e por ela tenho muita gratidÃ£o. Tive o privilÃ©gio
de trabalhar na equipe de direÃ§Ã£o com ela e continuei aprendendo muito. Quando
tomou a decisÃ£o de deixar a direÃ§Ã£o da escola para voltar a dar aulas, embora
eu tenha sentido muito, entendi que se era isso que ela desejava e como sempre 
queremos o melhor para as pessoas que amamos, entendi que sua decisÃ£o tinha que
ser respeitada.

     Hoje, vejo o quanto Ã© din
mica tambÃ©m em sala. Continua com o mesmo empenho trabalhando com suas turmas 
e, o melhor de tudo, estÃ¡ muito feliz.

MarÃ-lia escolheu como frase marcante alguns versos da canÃ§Ã£o 
Como uma Onda
 de Lulu Santos. Mais uma demonstraÃ§Ã£o do seu destemor em enfrentar o novo.

 Tudo que se vÃª nÃ£o Ã©

     Igual ao que a gente

     Viu hÃ¡ um segundo

     Tudo muda o tempo todo

     No mundo. 

A nÃ³s, resta admirar mais esta profissional da educaÃ§Ã£o carioca. 

 Mulher de personalidade forte, decidida e com muita garra. Sua presenÃ§a Ã© 
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como um perfume que se espalha por onde passa, Ã© impossÃ-vel nÃ£o perceber.
 - segundo a Prof
 Alessandra Viana - MarÃ-lia que teve como momento profissional marcante ter 
recebido em 1999 o prÃªmio Orgulho Carioca na categoria GestÃ£o de Qualidade, 
pois 
 acima de tudo, pude ter a certeza de que estava no caminho certo para a 
construÃ§Ã£o de uma escola democrÃ¡tica com a efetiva participaÃ§Ã£o de todos os
segmentos da comunidade escolar.

[FOTO]

MarÃ-lia, tenha a certeza da nossa honra de contar com vocÃª como profissional 
da educaÃ§Ã£o carioca e ainda, fazendo coro Ã s palavras da Prof
 Alessandra:

 Nesta data especial, desejo que esta MESTRA continue brilhando como sempre e 
nos fazendo ter orgulho da grande educadora brasileira que Ã©. 

E para manter o clima de festa, vamos cantar com ela!
 [VÃDEO]

3Âªcre
(223)
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homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

Grande amiga MarÃ-lia... Um prazer enorme ter aprendido tanto com vocÃª! 1000 
bjs da "Marcinha"
Postado por 
MÃ¡rcia Caetano
 em 19/10/2011 14:44

MarÃ-lia,
 Ã‰ inevitÃ¡vel agradecer a aprendizagem por todas as experiÃªncias e a 
companhia diÃ¡ria na NOSSA ESCOLA!!!  ParabÃ©ns!!! Beijos...  ProfÂª. Ana Neves
Postado por 
Ana Neves
 em 20/10/2011 10:13

 MARÃLIA, PARABÃ‰NS E OBRIGADA POR TUDO ! SAÃšDE E SUCESSO !!!!
CLAUDIA( DSUP)
Postado por 
CLAUDIA OLIVEIRA
 em 26/10/2011 11:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/10/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Otelo de Souza Reis,reutilizando papÃ©is no Ano Internacional 
das Florestas.

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns  todos os professores desta escola.Esta foi a minha primeira escola .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/10/2011 00:07

Eu faÃ§o minhas as palavras da minha Coordenadora, foi realmente "um dia muito 
 interessante, descontraÃ-do e de grande aprendizado.â€

Nossa escola tem uma grande equipe...sou feliz por fazer parte desse grupo. 
ParabÃ©ns
Postado por 
Rachel Santana
 em 24/10/2011 11:55

Somos uma verdadeira equipe. Sou muito feliz por fazer parte deste grupo. NÃ£o 
troco essa escola por nenhuma outra!!!!
Postado por 
Cristina Gross
 em 24/10/2011 15:26

Ai que saudade ver a escola em que comecei a trabalhar!!! ParabÃ©ns! Lindo o 
trabalho da escola!
Beijos para Cintia,Gorete, Maria LÃºcia e Cristina!
Postado por 
Suzane Almeida
 em 25/10/2011 00:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/10/2011

 <TÃTULO>
Homenagem aos professores na E.M. MÃ¡rio da Veiga Cabral

<TAGS>
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Tags: 
homenagem, diadomestre, 2Âªcre.

[FOTO]

Faixa em homenagem ao Dia do Mestre na E.M. MÃ¡rio da Veiga Cabral

A E.M. MÃ¡rio da Veiga Cabral fez bonito na homenagem ao Dia do Mestre. AlÃ©m de
uma bela faixa na porta da escola, tambÃ©m homenageou os professores com m
sica e um vÃ-deo publicado em seu blog.

Quem com pÃ³ de giz

um lÃ¡pis e apagador

Deu o verbo a VinÃ-cius, Machado de Assis,Drummond?

Quem ensinou piano ao Tom?

Quem pÃ´s um lÃ¡pis de cor

     nos dedos de Portinari, Picasso e Van 
Gogh ?

Quem foi que deu asas a Santos Dumont?

CrianÃ§as tem tantos dons

SÃ³ que Ã s vezes nÃ£o sabem...

Quantos sÃ³ se descobrem

     porque o mestre enxergou

e incentivou...

Ã‰...sÃ³ se faz um paÃ-s

com professor...

Um romance, um croqui

com professor...

um poema de amor 
Dindi

Um paÃ-s pra ensinar seus jovens
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     Ã‰...sÃ³ se faz um paÃ-s com 
professor...

( M
sica; O professor- ComposiÃ§Ã£o: Amilson Godoy e Celso ViÃ¡fora)

 [VÃDEO]

VÃ-deo dedicado aos professores

ParabÃ©ns aos professores da E.M. MÃ¡rio da Veiga Cabral e tambÃ©m a todos os 
professores da nossa Rede da qual temos o maior orgulho de pertencer.

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

fatimarcosta@rioeduca.net

2Âªcre
(192)
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diadomestre
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Pelo fato de entender a importÃ¢ncia do trabalho do professor para a sociedade, 
nada mais justo do que homenageÃ¡-lo todos os anos com uma faixa de campanha 
lembrando do seu dia.
Postado por 
Sheila Sizinio
 em 24/10/2011 14:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/10/2011

 <TÃTULO>
UniÃ£o de alunos e DireÃ§Ã£o na E.M. Francisco Cabrita renova o blog da escola

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogdeescolas.

Visitando o blog da E.M Francisco Cabrita fiquei sabendo de uma excelente 
notÃ-cia. O blog da escola serÃ¡ renovado, agora com a ajuda dos alunos e com a 
parceria do Bairro Educador.Os alunos escolhidos formarÃ£o o N
cleo de ComunicaÃ§Ã£o que irÃ¡ gerir o blog com a SupervisÃ£o da CoordenaÃ§Ã£o 
PedagÃ³gica da Escola.

     Veja a notÃ-cia em destaque no blog:

Alunos e direÃ§Ã£o de mÃ£os dadas na construÃ§Ã£o do blog.

Atendendo ao pedido da Coordenadora PedagÃ³gica, Izabel Nobuko, os alunos da 
turma 1801 (Eduardo Sousa, Gabriel Richard, Layanna Souza, LuÃ-sa Ribeiro, 
ThaynÃ£ Regina e VictÃ³ria Figueiredo) formam, a partir de agora, dia 10 de 
outubro de 2011, o n
cleo de comunicaÃ§Ã£o, e passam a gerir o blog da Escola Municipal Francisco 
Cabrita, com o apoio da Gestora de Projeto do Bairro Educador Sarah Cardoso e 
supervisÃ£o da Coordenadora PedagÃ³gica Izabel Nobuko.

     Antes, os alunos geriam um blog 
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extra-oficial, destacando a rotina escolar e algumas atividades que faziam 
sucesso na escola. O blog fez tanto sucesso que se decidiu fazer a integraÃ§Ã£o 
entre os blogs. Continuaremos a nos encontrar uma vez por semana, toda 
segunda-feira das 15h00min Ã s 17h00min, para divulgar as atividades educativas 
que acontecem na escola.

     Devemos aqui destacar a 
responsabilidade, o interesse e a dedicaÃ§Ã£o que esses alunos tÃªm mostrado, 
chegando sempre pontualmente, fato que demonstra o carinho e orgulho que os 
mesmos tÃªm pela escola.

     Desejamos sucesso nesta parceria!

Vejam agora a primeira postagem sobre a participaÃ§Ã£o da escola nos Jogos 
Estudantis feita pelo grupo recÃ©m criado:

     Xadrez nos Jogos Estudantis 2011: EstÃ¡ 
se aproximando!

Os Jogos Estudantis de Xadrez da 2
 CRE acontecerÃ£o nos dias 25 e 26 de outubro, nas categorias PrÃ©-Mirim e 
Infanto Juvenil, no Clube de Sargentos da AeronÃ¡utica em Cascadura. A Escola 
Municipal Francisco Cabrita se organiza com a professora responsÃ¡vel Izabel 
Nobuko e com os seguintes alunos que competirÃ£o:

PrÃ©-Mirim

Guilherme Sanche da Silva

Giovane Ferreira de Ara
jo

Maikon Mauro S. de Carvalho

Thayane Ant
 de Oliveira

M
 Fernanda O. de Souza
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Infanto Juvenil

Tereza Cristina Lima da Silva

Matheus Benjamin C. Santos

Mateus Nascimento da Cruz

Lana Cristina e Silva Costa

Gabriela Figueiredo F. da Silva

Parabenizamos a E.M. Francisco Cabrita pela iniciativa da integraÃ§Ã£o dos 
alunos ao blog da escola e desejamos que dessa parceria venha frutos 
maravilhosos.Estaremos a disposiÃ§Ã£o para a publicaÃ§Ã£o das prÃ³ximas 
postagens.

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

fatimarcosta@rioeduca.net
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2Âªcre
(192)

blogdeescolas
(54)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/10/2011

 <TÃTULO>
E.M. Dom Aquino CorrÃªa investe na parceria com a famÃ-lia

<TAGS>
Tags: 
blogdeescola, 2Âªcre.

Se existe uma parceria que dÃ¡ certo Ã© a da escola com a famÃ-lia! A E.M. Dom 
Aquino CorrÃªa tem investido nesta parceria usando 
uma ferramenta bem atual que Ã© o blog.

[FOTO]

AtravÃ©s do seu blog vem dando destaque a assuntos de import
ncia para a informaÃ§Ã£o dos pais que possam ajudar a seus alunos. Vejam as 
dicas importantes que os pais tem acesso.

VocÃª participa da vida escolar de seu filho?

Uma boa enquete para Pais e responsÃ¡veis poderem avaliar o que podem fazer para
auxiliar seu filho no processo de aprendizagem. Acessem pelo link : 
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/testes/voce-participa-da-vida
-escolar-do-seu-filho.shtml

Ato de digitar vira coisa do passado para crianÃ§as
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Elas jÃ¡ acessam celulares e computadores pelo toque, muitas antes mesmo de 
aprender a falar.

O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da InformaÃ§Ã£o e da ComunicaÃ§Ã£o 
entrevistou mais de cinco mil crianÃ§as em todo o Brasil para descobrir como 
elas se relacionam com as mÃ¡quinas.

A pesquisa mostrou que, entre as crianÃ§as de cinco a nove anos, mais da metade 
jÃ¡ usou computador. Uma em cada cinco aprendeu sozinha, 37% com os professores.

Na escola, a tecnologia pode ser uma aliada do ensino, mas Ã© preciso saber o 
que fazer com ela.

     Fonte: http://m.sbt.com.br/?id=11256
gen=15
t=JOR

E no Dia da Merendeira...

[FOTO]

Nada mais justo de termos uma matÃ©ria para que os ResponsÃ¡veis saibam a import
ncia da alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel na vida de seus pequenos. Vamos conferir a 
matÃ©ria???

Ferro no prato, cabecinha a mil...

Quando o mineral estÃ¡ em baixa no organismo, o cÃ©rebro da garotada nÃ£o se 
desenvolve como deveria. DaÃ-, aprender o bÃª-Ã¡-bÃ¡ fica mesmo muito mais 
difÃ-cil.

Reconhecer cores, contar uma histÃ³ria com comeÃ§o, meio e fim, compreender o 
que os outros falam, deduzir ordens de grandeza - tudo isso faz parte do 
desenvolvimento nervoso de uma crianÃ§a. E o sucesso dessas tarefas, que 
equivocadamente parecem tÃ£o simples aos olhos de um adulto, tem tudo a ver com 
aquilo que os pequenos comem. 
Sem uma alimentaÃ§Ã£o adequada, capaz de garantir o aporte de nutrientes como 
ferro, o foco e a concentraÃ§Ã£o ficam comprometidos. DaÃ- Ã© mais difÃ-cil 
armazenar novas memÃ³rias
, explica a pesquisadora em desenvolvimento humano Elvira Souza Lima, consultora
internacional em neurociÃªncia e educaÃ§Ã£o de vÃ¡rias instituiÃ§Ãµes de renome.

Um estudo que acaba de ser publicado na Revista Paulista de Pediatria mostra que
meninos e meninas com anemia por falta de ferro apresentam problemas de 
desempenho cognitivo - principalmente na Ã¡rea da linguagem. Ou seja, fica 
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atrÃ¡s no aprendizado quem estÃ¡ com baixos nÃ-veis de hemoglobina - a proteÃ-na
dos glÃ³bulos vermelhos do sangue que Ã© feita do mineral e que transporta 
oxigÃªnio. 
Analisamos crianÃ§as com idade entre 2 e 6 anos
, conta a autora, Juliana Nunes, professora de fonoaudiologia do centro de 
ensino Fead, em Belo Horizonte. 
Nessa fase, a anemia pode provocar graves danos ao cÃ©rebro
, acrescenta.

Segundo o MinistÃ©rio da Sa
de, uma em cada cinco crianÃ§as brasileiras de todas as classes sociais sofre da
doenÃ§a. Alguns especialistas acham que esse n
mero seja atÃ© trÃªs vezes maior. 
Em geral, o problema Ã© provocado pela falta de ferro no prato
, afirma a pediatra Fernanda Ceragioli Oliveira, da Sociedade de Pediatria de 
SÃ£o Paulo. Esse mineral nÃ£o sÃ³ entra na receita da hemoglobina como participa
da produÃ§Ã£o de enzimas que ajudam a manter as cÃ©lulas cerebrais, os 
neurÃ´nios, sempre ligadas. Sem contar que Ã© importantÃ-ssimo para as defesas 
do corpo.

A atenÃ§Ã£o deve comeÃ§ar no nascimento. BebÃªs prematuros requerem sempre um 
cuidado especial. 
Isso porque a estocagem de ferro Ã© feita nos trÃªs 
ltimos meses de gestaÃ§Ã£o
, justifica Naylor Oliveira, pediatra e nutrÃ³logo da Sociedade Brasileira de 
Pediatria. Mas atÃ© mesmo crianÃ§as aparentemente saudÃ¡veis, rechonchudas e 
coradas podem ser acometidas pelo problema mais tarde. Por isso, nÃ£o dÃ¡ para 
relaxar com a alimentaÃ§Ã£o, confiando apenas nas aparÃªncias, nem deixar de 
seguir as orientaÃ§Ãµes do mÃ©dico.

     Fonte: 
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/ferro-prato-cabecinha-mil-47
9409.shtml

Para quem estÃ¡ com os filhotes nas turmas 1. 501 e 1.502

     4 dicas para ajudar seu filho na entrada
do 6
 ano

O primeiro ano do Ensino Fundamental 2 Ã© repleto de novidades. Veja como ajudar
seu filho a se adaptar a elas.

Mais professores, novas disciplinas, conte
dos mais complexos e aprofundados e, para alguns, uma nova escola. Tudo isso 
somado Ã  entrada na adolescÃªncia. A passagem para o 6
 ano do Ensino Fundamental 2 Ã© marcada por uma sÃ©rie de mudanÃ§as que irÃ£o 
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representar um saudÃ¡vel desafio para o aluno. E os pais precisam assumir o 
papel de coadjuvantes importantes, que sugerem, dÃ£o exemplos e apÃ³iam em um 
caminho de conquista de autonomia.

Estas novidades nÃ£o devem ser entendidas como um problema
, alerta Marisa Faermann Eizirik, psicÃ³loga, Doutora em EducaÃ§Ã£o pela UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 
Ao contrÃ¡rio, este Ã© um perÃ-odo em que a crianÃ§a desenvolverÃ¡ habilidades 
importantes para vida adulta, como lidar com as diferenÃ§as, organizar 
prioridades, fazer escolhas e muitas outras. Os pais devem saborear essas 
conquistas
. 

O ponto principal Ã© encontrar equilÃ-brio entre dar autonomia e, ao mesmo 
tempo, estar por perto e acompanhar a vida escolar. Professores comentam que 
atÃ© mÃ£es bastante atuantes no Ensino Fundamental 1 costumam 
sumir
 com a passagem para o 6
 ano, o que Ã© um erro. Os pais devem participar das reuniÃµes, conhecer os 
professores e perguntar para a crianÃ§a, com real interesse e disposiÃ§Ã£o para 
ouvir, como foi a aula, o que foi ensinado e o que ela achou de mais 
interessante em seu dia. 

Para estar pronto para ajudar, veja quais sÃ£o os principais ritos de passagem 
pelos quais o aluno do 6
 ano passa e como os pais podem cooperar para que a transiÃ§Ã£o seja a melhor 
possÃ-vel:

Fonte: 
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/fundamental-643569.shtml

Os ResponsÃ¡veis foram convidados pela professora Adriana Dornellas(idealizadora
do blog) a tambÃ©m acessarem o Blog da Dom Aquino na Internet e participarem da 
Comunidade da escola no Orkut. A Professora ressaltou que estas sÃ£o ferramentas
que podem ser utilizadas para que a Comunidade possa conhecer todo o trabalho 
desenvolvido na Unidade Escolar.

Iniciativas como esta fortalecem os laÃ§os da Comunidade Escolar e contribuem 
para um ensino de qualidade e excelÃªncia!
Fatima Costa
Equipe Rioeduca 2
 CRE
fatimarcosta@rioeduca.net
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2Âªcre
(192)

blogdeescola
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 18/10/2011

 <TÃTULO>
Bom Dia Rio: o papel do professor na era da informÃ¡tica

<TAGS>
Tags: 
informerioeduca, homenagem.

Andrea Ramal, Mestra e Doutora em EducaÃ§Ã£o, Ã© a comentarista oficial de 
EducaÃ§Ã£o do Bom Dia Rio. Todas as terÃ§as, Andrea fala sobre o tema com um 
olhar amplo sobre o que vem acontecendo na Ã¡rea educacional em todo Brasil.

No programa de hoje, Andrea Ramal falou sobre o papel fundamental do professor 
na formaÃ§Ã£o de crianÃ§as e de adolescentes e sobre o que poderia ser feito 
para melhorar o trabalho dos docentes na era da informÃ¡tica.
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Em sua entrevista, falou tambÃ©m sobre a import
ncia da formaÃ§Ã£o dos professores e da preocupaÃ§Ã£o pelo quantitativo de vagas
nÃ£o preenchidas nos cursos de Pedagogia. No entanto, em se tratando da idade do
conhecimento, Andrea ressalta que o MagistÃ©rio Ã© a profissÃ£o do futuro, alÃ©m
de ser a mais importante delas.

Atenta e participativa ao que ocorre em termos de EducaÃ§Ã£o no Rio de Janeiro -
confere de perto atÃ© mesmo nosso #PapoRioeduca - nÃ£o deixou de citar o que, em
sua opiniÃ£o, sÃ£o avanÃ§os da nossa secretaria:

[FOTO]

Quer conferir o vÃ-deo da entrevista na Ã-ntegra? 
CLIQUE AQUI!

[FOTO]

homenagem
(21)

informerioeduca
(1)
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 <COMENTÃRIOS>

Sou suspeita para falar, pois amo poesia. Vejo a professora Andrea Ramal todas 
as terÃ§as no Bom Dia Rio. Sempre positiva, envia sua mensagem de otimismo para 
todos nÃ³s.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 18/10/2011 20:49

O vÃ-deo emociona com tantos exemplos de professores que acreditam na EducaÃ§Ã£o
e amam o que fazem. 

Estou orgulhosa de ver nosso portal sendo divulgado!!

O trabalho de qualidade dos professores da nossa
rede Ã© mostrado aqui e Ã© exemplo para o mundo!!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 18/10/2011 21:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/10/2011

 <TÃTULO>
Josefa - Orgulho do Caju Inteiro

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, homenagem, diadoprofessor, aac, creches.

Nesta semana, o
 Rioeduca.net
 homenageia professores que estÃ£o fazendo a diferenÃ§a na EducaÃ§Ã£o Carioca, 
sÃ£o educadores que se destacam pela qualidade e dedicaÃ§Ã£o neste trabalho.

HÃ¡ professores que ganham asas e mesmo em vida, transformam-se em anjos. Eles 
tÃªm o dom de tocar, marcar a vida das pessoas com quem conversam, ensinam e 
convivem .. .

Na semana 
do Professor, escolhemos contar a histÃ³ria de Josefa, que trabalha hÃ¡ mais de 
quinze anos na EducaÃ§Ã£o de crianÃ§as pequenas.

[FOTO]

Dona Josefa Ã© uma senhora de baixa estatura, cabelos curtos e olhos brilhantes.
Sua voz Ã© terna, e mesmo quando a vida surpreende com seus desafios, ela 
mantÃ©m o sorriso, a confianÃ§a e a fÃ©.
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Josefa comeÃ§ou o trabalho na Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista, 
no Caju em 1996. Na Ã©poca, as creches pertenciam Ã  Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e ela iniciou o trabalho como agente de limpeza da 
unidade, contratada pela 
FederaÃ§Ã£o Das Mulheres do Rio de Janeiro
 .Sempre cuidadosa, nÃ£o esquecia nenhum cantinho sujo, queria o melhor lugar 
para as crianÃ§as do 
bairro do Caju.

Habilidosa, caprichosa e eficiente, Josefa passou da limpeza para a cozinha, e 
os alimentos que cozinhava deviam ter pitadas de amor, pois as crianÃ§as comiam 
atÃ© nÃ£o sobrar nada! No entanto, dona Josefa queria mais do que estar na 
cozinha e na limpeza, por isso, mesmo depois de um longo dia de trabalho, dava 
um beijo na filha ainda pequena e seguia para a escola, terminar seus estudos.

A persistÃªncia de Josefa, sua garra e compromisso ultrapassaram os imensos 
desafios do cotidiano, e com satisfaÃ§Ã£o comemorou a conclusÃ£o do Ensino 
MÃ©dio. 

Os anos passaram e 
Josefa ficava cada vez mais conhecida pela qualidade de seu trabalho e 
entusiasmo na EducaÃ§Ã£o. JÃ¡ com escolaridade e experiÃªncia, ela passou a ser 
recreadora da creche. Ela nÃ£o estava mais na limpeza, mas com contato direto 
com os pequenos matriculados na instituiÃ§Ã£o. Sua paixÃ£o pela EducaÃ§Ã£o da 
Primeira Inf
ncia delineava seus objetivos. Ela ansiava por aprender cada vez mais , pois viu
desabrochar em seu coraÃ§Ã£o o amor pela EducaÃ§Ã£o.

Em 2008, 
Josefa foi desafiada por sua determinaÃ§Ã£o: Foi anunciado o Concurso P
blico 
para Agente Auxiliar de Creche. Ela entendeu que aquela era a oportunidade 
para 
entrar definitivamente no mundo da EducaÃ§Ã£o. Contudo, esta nÃ£o foi uma tarefa
fÃ¡cil. 
Muitas pessoas tentaram desanimÃ¡-la, fazer com que desistisse da idÃ©ia, Diziam
que 
nÃ£o tinha mais idade pra concurso, nem pra cuidar de crianÃ§as pois 
tinha 57 anos de idade. PorÃ©m, revestida pela sabedoria e pela liberdade de 
escolha, Josefa se inscreveu no concurso, passou noites estudando e foi APROVADA
para 
o cargo de 
Agente Auxiliar de Creche 
. 

No entanto a emoÃ§Ã£o no dia da perÃ-cia mÃ©dica, 
ltima fase do concurso, foi tÃ£o intensa que a pressÃ£o arterial de Josefa 
assustou os mÃ©dicos. Ela foi considerada inapta para o cargo. Mas quem disse 
que Josefa se deu por vencida? Contra tudo e todos, ela entrou com recurso, e 
apÃ³s uma sÃ©rie de consultas mÃ©dicas, exames, resultados positivos e muita 
apreensÃ£o, os peritos a consideraram apta. Definitivamente, ela agora era uma 
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profissional da EducaÃ§Ã£o. Orgulhosa, Josefa escolheu a Creche do coraÃ§Ã£o 
para continuar trabalhando. Ela sabia, que nada a deteria para se tornar cada 
vez mais, uma melhor educadora!

[FOTO]

ApÃ³s um tempo na dedicaÃ§Ã£o de seu ofÃ-cio como AAC, Josefa iniciou o 
PrÃ³ Infantil
, curso em nÃ-vel mÃ©dio, na modalidade Normal que se destina a profissionais 
que atuam em sala de aula da EducaÃ§Ã£o Infantil. O curso, tem o objetivo de 
valorizar o magistÃ©rio e oferecer condiÃ§Ãµes de crescimento ao profissional 
que atua na educaÃ§Ã£o infantil. Ao concluÃ--lo o cursista Ã© capaz de dominar 
os instrumentos necessÃ¡rios para o desempenho de suas funÃ§Ãµes e desenvolver 
metodologias e estratÃ©gias de intervenÃ§Ã£o pedagÃ³gicas adequadas Ã s 
crianÃ§as pequenas.

[FOTO]

Muitos acharam um absurdo o fato de Josefa estudar aos sÃ¡bados, 
recessos, alÃ©m de investir horas da sua noite com livros e tarefas. Mais uma 
vez , Josefa olhou somente para seus objetivos e ouviu a voz do seu coraÃ§Ã£o. 
Seu desejo em melhorar o atendimento Ã s crianÃ§as com que trabalhava era mais 
forte que a opiniÃ£o das pessoas. Amor, paixÃ£o, dedicaÃ§Ã£o e entusiasmo ela 
jÃ¡ tinha, o que ela desejava era conhecimento, e sua sede pelo saber foi o 
motor que garantiu a forÃ§a para realizar o curso durante este tempo.

[FOTO]

O curso do PrÃ³ Infantil estÃ¡ na reta final, e os 
ltimos trabalhos estÃ£o sendo entregues. Josefa nÃ£o larga os livros, lÃª sobre 
Piaget, Perrenoud, Wallon, Gandin, Magda Soares, Smolka e consulta diversas 
vezes os documentos do MEC e da SME. Josefa Ã© aluna dedicada, e se emociona 
quando lembra do inÃ-cio do Pro Infantil, e da alegria que sentiu quando soube 
que poderia realizar seu grande sonho: 
Tornar-se Professora
.

No Caju, Josefa Ã© o orgulho da comunidade, e tambÃ©m a alegria dos pequenos. 
Josefa, com seus sessenta anos 
Ã© exemplo de persistÃªncia, coragem e determinaÃ§Ã£o. Ã‰ 
mulher, mÃ£e, avÃ³, brasileira, nordestina e educadora. Ã‰ alegre, estudiosa e 
compromissada. Para ela, nunca se pode parar de estudar.

[FOTO]

O Rioeduca homenageia a Agente Auxiliar de Creche Josefa, educadora que venceu o
preconceito, a desesperanÃ§a em prol da sua fÃ© na EducaÃ§Ã£o e que sonha cada 
vez mais alto: nem terminou o PrÃ³ Infantil e jÃ¡ pensa em cursar a faculdade de
Pedagogia. 

Ã‰ com orgulho imenso que o Rioeduca deixa aos leitores esta histÃ³ria de fÃ©, 
coragem e beleza. Parabenizamos 

Página 1317



RIOEDUCA 1
Josefa pelo seu 
amor Ã  EducaÃ§Ã£o Carioca. Seu trabalho faz a diferenÃ§a na vida de cada 
crianÃ§a que cuida e educa. SÃ£o sementes que darÃ£o frutos excelentes. 

1Âªcre
(234)

creches
(89)

homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

aac
(1)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Rute por esta homenagem para alguÃ©m que mostra que com determinaÃ§Ã£o
e amor se consegue resgatar aquilo que se acha que estava perdido, a 
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"EducaÃ§Ã£o". Basta acreditar e ter coragem para transformar. Josefa vocÃª 
realmente merece todas as honras por essa longa estrada que construiu com tanta 
forÃ§a de vontade e amor pela nossas crianÃ§as e que sirva de exemplo a muitos 
que estÃ£o tambÃ©m nesta jornada. ParabÃ©eeens!!!
Postado por 
Marilia Nunes
 em 20/10/2011 08:07

Como as mÃ£es do Caju se sentem privilegiadas em deixar seus filhotinhos na 
companhia de Josefa! E que bela histÃ³ria desta batalhadora!!!! Emocionante 
postagem. ParabÃ©ns! EspaÃ§o Rioeduca cada vez melhor!
Postado por 
Neilda
 em 20/10/2011 08:41

como uma das tutoras do Proinfantil parabenizo a Rute pela bela reportagem, em 
especial a Josefa pelo desvelo, carinho, perseveranÃ§a e determinaÃ§Ã£o em seus 
objetivos e estendo essa homenagem a todas as auxiliares de creche, em especial 
as cursistas do Proinfantil pela garra, competencia e crescimento em sua 
caminhada pela educaÃ§Ã£o. Como tutora me sinto muito a vontade e muito feliz 
para parabenizar a todas. Quando iniciamos o Proinfantil muitas nos chegaram 
timidas, caladinhas, mas com uma bagagem e uma vontade de aprender de fazer 
inveja, tinham suas prÃ¡ticas, desenvolviam todo um fazer pedagÃ³gico e o que 
lhes faltava era a fundamentaÃ§Ã£o teorica, a certificaÃ§Ã£o que vem sendo 
construida e concluida. Parabens as mais novas educadoras do Brasil!
Postado por 
Francisca de Lourdes Ventura Viana
 em 20/10/2011 16:48

Que lindo! Ã‰ de chorar! Lindo texto, linda histÃ³ria Rute. 
VocÃª conseguiu passar toda emoÃ§Ã£o que Josefa sente. VocÃª conseguiu com que 
eu chorasse, pois me sinto um pouco Josefa. Acho que somos persistentes e a 
persistÃªncia que existe entre nÃ³s Ã©  mesma que impulsiona a vontade de ser, 
estar, melhorar, ultrapassar, conhecer, sonhar, realizar... 
Gostaria imensamente de trabalhar ao lado de uma pessoa como ela.
Josefa: NÃ£o sou eu quem vai lhe dizer para nunca desistir, pois vocÃª Ã© a 
prÃ³pria determinaÃ§Ã£o.
Grande beijo no coraÃ§Ã£o Rute, por me dar o prazer de conhecer a futura 
professora Josefa, o "anjo" da Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 20/10/2011 19:00

Josefa, vocÃª Ã© um exemplo! VocÃª Ã© uma vencedora! Me orgulho de existir 
pessoas como vocÃª! Ã‰ atravÃ©s de exemplos de vida, perseveranÃ§a e fÃ©, como 
os seus, que continuo acreditando na humanidade e na capacidade de 
transformaÃ§Ã£o.
Rute, bela matÃ©ria! ParabÃ©ns pela sua sensibilidade!
JosÃ© Luiz - E/Sube/1ÂªCRE-AAI
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 21/10/2011 10:25
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Ã‰ um enorme prazer trabalhar com Dona Josefa. A descriÃ§Ã£o estÃ¡ muito 
fidedigna quanto a pessoa que ela Ã©. Acredito qeu a SME tem em sua rede uma 
Ã³tima profissional, que abraÃ§a o amor pela educaÃ§Ã£o pÃºblica e preza pela 
sua qualidade.
Postado por 
Edilene
 em 23/10/2011 14:55

SÃ³ Ã© excelente, aquele que ama o que faz. A determinaÃ§Ã£o e o amor fazem a 
diferenÃ§a no excelente trabalho de Josefa. Sua liÃ§Ã£o de vida Ã© referÃªncia 
para a EducaÃ§Ã£o Infantil do Brasil.
Postado por 
Marilene Gatinho
 em 06/11/2011 22:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/10/2011

 <TÃTULO>
Diretor e Professor Pedro JerÃ´nimo, exemplo de GestÃ£o Participativa

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, diadoprofessor.

Conheci o Diretor Pedro JerÃ´nimo quando fui visitar o CIEP Armindo MarcÃ-lio 
Doutel de Andrade - 9
 CRE, por ocasiÃ£o de uma matÃ©ria que serÃ¡ colocada aqui futuramente. Era 
noite e apÃ³s conversar com o grupo de professores, fui apresentada ao diretor 
que estava dando aula de ciÃªncias em uma turma do PEJA. Ele ficou muito 
contente com a presenÃ§a do Rioeduca na sua escola e com a divulgaÃ§Ã£o do 
trabalho desenvolvido pelos professores. 

Em conversa com a professora Regina soube que ele abre a escola, se divide nas 
diversas tarefas de um gestor e, tambÃ©m, Ã© professor de ciÃªncias da turma do 
PEJA. Fiquei impressionada com a dedicaÃ§Ã£o dele na escola. 

[FOTO]

Procurando conhecer um pouco mais da escola soube que o Projeto PolÃ-tico 
PedagÃ³gico tem como tema 
Tornando Nossa Escola Legal - Convivendo e Aprendendo para a Vida
 que propÃµe uma educaÃ§Ã£o direcionada para os quatro tipos fundamentais de 
aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser, eleitos como os quatro pilares fundamentais da educaÃ§Ã£o no 
SÃ©culo XXI.
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[FOTO]

Por ocasiÃ£o das homenagens aos professores, achei que o professor Pedro seria 
uma Ã³tima opÃ§Ã£o por ser um exemplo de dedicaÃ§Ã£o e companheirismo na gestÃ£o
participativa que desenvolve na escola. Solicitei Ã  professora Regina que me 
ajudasse nesta postagem e ela enviou um relato junto com a adjunta Ros
ngela.

O professor Pedro trabalha no CIEP hÃ¡ quase 20 anos e hÃ¡ mais de 15 estÃ¡ como
diretor geral. E durante todo esse tempo nunca o vimos desacreditar na 
EducaÃ§Ã£o. Pelo contrÃ¡rio: faz de tudo para que a nossa escola faÃ§a uma 
diferenÃ§a positiva na vida dos nossos alunos. Conhece a realidade da escola 
como ninguÃ©m. Seu dia comeÃ§a cedo: chega Ã  escola por volta das 6 horas da 
manhÃ£ e Ã© sempre o 
ltimo a sair por volta das 22 horas. Faz um exercÃ-cio contÃ-nuo de divisÃ£o do 
seu tempo para atender a todas as demandas da escola e dÃ¡ atenÃ§Ã£o especial 
Ã s relaÃ§Ãµes interpessoais, pois as considera como o motor principal para a 
engrenagem da escola funcionar com mais forÃ§a. E essa receita tem dado certo: 
temos uma escola com profissionais altamente motivados e prontos para utilizar 
novas metodologias para oportunizar aos alunos uma aprendizagem significativa.

Professora Regina Lima

Depois de quase 20 anos trabalhando na mesma escola, Pedro Ã© quase um irmÃ£o 
para mim. Ã‰ uma pessoa em que posso confiar e ao mesmo tempo me sinto livre 
para discordar e expor o que penso sem receios. Ã‰ um diretor que traz a razÃ£o 
e o coraÃ§Ã£o bem equilibrados dentro de si e procura estar sempre um passo Ã  
frente em tudo o que planeja e faz
.

Diretora Adjunta
Ros
ngela de Carvalho 

[FOTO]

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza
o diretor Pedro e a toda equipe do CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade pelo
exemplo aqui apresentado de uniÃ£o e dedicaÃ§Ã£o.
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9Âªcre
(227)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

Feliz e merecida homenagem ao profissional e parceiro Pedro.
Parabens Pedro a vocÃª e toda sua equipe.
I
Postado por 
IclÃ©ia de Souza
 em 20/10/2011 15:21

PARABÃ‰NS, COMPANHEIRO!
VOCÃŠ Ã‰ NOSSO ORGULHO!
Postado por 
VALERIA DIAS
 em 20/10/2011 22:49

ParabÃ©ns ao Prof. Pedro e a toda sua equipe pelo belo trabalho.
Postado por 
ProfÂª Andrea Neves
 em 21/10/2011 07:01

Trabalhei com Pedro como professora e como colega de gestÃ£o e essa homenagem Ã©
mais que merecida. Realmente ele Ã© dedicado, amigo e trabalhador. Os alunos o 
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adoram e nÃ³s como profissionais encontramos nele um amigo e um irmÃ£o. 
ParabÃ©ns querido amigo, vocÃª merece muito mais. Adoro vocÃª! Um grande beijo, 
Marcia Barbosa
Postado por 
Marcia Barbosa
 em 21/10/2011 09:50

ParabÃ©ns, Professor,
pela excelÃªncia do seu trabalho.
Jane Campos
Postado por 
Jane Campos
 em 21/10/2011 17:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 22/10/2011

 <TÃTULO>
Homenagem a Professora de DelÃ-cias da E.M. Noel Rosa

 [VÃDEO]

[FOTO]

Visitando a E.M. Noel Rosa tive a oportunidade de conhecer a Prof
 Denise CorrÃªa da Silva. Tivemos uma longa e animada conversa onde eu pude 
conhecer um pouco desta professora dedicada que gosta muito de ensinar atravÃ©s 
de uma coisa que ela gosta muito de fazer: cozinhar!EntÃ£o vamos conhecer um 
pouco desta Professora de DelÃ-cias a quem sua escola e sues alunos gostariam 
tanto de homenagear!

[FOTO]

Turma 1303

A professora Denise trabalha a dez anos na Rede P
blica tendo mais alguns anos tambÃ©m na Rede Privada. Trabalha a cerca de nove 
anos na E.M. Noel Rosa em Vila Isabel e tambÃ©m na E.E. Francisco de Castro no 
MaracanÃ£ (as duas escolas da 2
CRE).

A Professora Denise nos conta que ao entrar na rede se apaixonou pelo trabalho, 
onde teve a oportunidade de comeÃ§ar a trabalhar com Ensino Especial e considera
que 
sua entrada no MunicÃ-pio foi um presente de Deus
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.

[FOTO]

Na escola Noel Rosa a professora Denise atende uma turma do 3
 ano no turno da tarde e no turno da manhÃ£ atua no ensino especial com oficinas
de culinÃ¡ria e horta.Ela nos diz que as atividades que ela cria para seus 
alunos especiais se complementam utilizando sempre as atividades de culinÃ¡ria e
adaptando para as necessidades de seus alunos da classe regular.

Ela desenvolve um projeto que foi elaborado para a turma do 3
 ano que tem alunos que estÃ£o em vÃ¡rios estÃ¡gios de desenvolvimento. Utiliza 
muito em suas aulas gincanas, concursos, murais dando sempre Ãªnfase na 
produÃ§Ã£o de texto (quase sempre desenvolvidos com a culinÃ¡ria) que seria a 
grande dificuldade de seus alunos. Assim, tem percebido um grande 
desenvolvimento de seus alunos e investe muito em todos eles.

Um grande diferencial para seu trabalho Ã© o apoio que ela recebe da sua 
Coordenadora PedagÃ³gica Renata e da Equipe da DireÃ§Ã£o e de suas colegas de 
trabalho. TambÃ©m ressalta o apoio e o carinho dos inspetores, das merendeiras 
que fazem todo o diferencial.

A nossa querida professora de DelÃ-cias confessa que ainda tem muitas 
dificuldades com as novas tecnologias. Precisa ainda de ajuda para navegar, 
apesar de trazer para seus alunos endereÃ§os de sites de culinÃ¡ria e as novas 
receitas que elas possam experimentar. Ainda tem um pouco de medo de utilizar 
esses materiais, mas sabe que para o ano que vem, precisa se preparar para o uso
da EducopÃ©dia porque considera que serÃ¡ importante para seus alunos.

E para finalizar a nossa conversa... uma frase da Prof
 Denise:

Tudo que se fizer com amor dedicaÃ§Ã£o vai ser bem feito! Acredito muito na 
afetividade!
AgradeÃ§o pela simpÃ¡tica recepÃ§Ã£o da DireÃ§Ã£o e dos funcionÃ¡rios da E.M. 
Noel Rosa e especialmente agradeÃ§o Ã  Prof
 Denise pela atenÃ§Ã£o a mim dispensada e ofereÃ§o esta homenagem tÃ£o merecida!
ParabÃ©ns a Prof
 Denise!

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE
fatimarcosta@rioeduca.net
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/10/2011

 <TÃTULO>
Oito anos de sucesso na E.M. Victor Hugo - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>
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Adorei a matÃ©ria falando sobre a Professora Symone da escola Victor Hugo, ela 
realmente merece, pois desenvolve um trabalho maravilhoso com os alunos da 
escola. PorÃ©m hÃ¡ tambÃ©m na mesma escola existe um trabalho voltado para a 
danÃ§a tÃ£o bom feito pela professora SÃ-lvia, que deveria tambÃ©m receber uma 
matÃ©ria voltada para o Rio Educa!!!! Desde jÃ¡ grata EmÃ-lia (ex-professora da 
escola Victor Hugo)
Postado por 
emÃ-lia vieira
 em 09/11/2011 21:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 22/10/2011

 <TÃTULO>
Professores, eles acreditam em nosso talento... VÃ-deo feito por alunos da E.M. 
Rose Klabin

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, homenagem, diadoprofessor.

E.M. Rose Klabin
6
CRE

HOMENAGEM AOS PROFESSORES

[FOTO]

PROFESSORES...

POR ALGUM MOTIVO EMBARCAM EM LOUCAS AVENTURAS... 

CONFIAM EM NÃ“S, ACREDITAM EM NOSSAS LOUCAS IDEIAS... 

CRIAM AMANTES DA LEITURA... 

ACREDITAM EM NOSSOS TALENTOS... 

EMBARCAM EM BARCOS LOUCOS POR UM BEM MAIOR... 

 FAZEM COISAS INACREDITÃVEIS... 

ESTÃƒO SEMPRE AO LADO DE NOSSAS LOUCURAS... 

NOS AJUDAM NA DIVULGAÃ‡ÃƒO DE NOSSOS PROJETOS... 

ACREDITAM QUE SOMOS CAPAZES... 
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CONFIAM EM NÃ“S, MESMO NA PRAÃ‡A FLORIANO... 

ATÃ‰ SE SUBMETEM A TER A SUA AULA FILMADA... 

E AINDA NOS ENSINAM... 

FELIZ DIA DO MESTRE!

(alunos da E.M. Rose Klabin)
 [VÃDEO]

NOTA:
 Mais um trabalho dos alunos monitores multimidias da E.M. Rose Klabin (enviado 
por e-mail pelo aluno monitor Arthur Britto). ParabÃ©ns! Visitem o blog da 
escola: 
R.K. NotÃ-cias 
(
cliquem aqui
).

6Âªcre
(247)
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homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

Amei!!
Lindos!
Postado por 
Marilene Miranda
 em 22/10/2011 15:51

Felicidades!!! ParabÃ©ns Mestres!
Postado por 
Arthur Britto
 em 23/10/2011 20:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/10/2011

 <TÃTULO>
Educando na 3Âª CRE - GlÃ³ria R. C. de Sousa

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, entrevistas, homenagem, diadoprofessor.

Finalizando a semana de homenagens aos professores da rede municipal, venho lhes
apresentar mais uma de nossas profissionais da educaÃ§Ã£o. Ela Ã© assim descrita
pela Prof
 Telma Zobaran: 

 Comprometida, dedicada e eficiente em tudo o que faz, sempre soube brincar com 
as palavras que, de sua boca, saem contagiando quem as ouve.

     Poderia ser uma grande polÃ-tica pela 
maneira como discursa, entretanto sua postura honesta, Ã-ntegra e altruÃ-sta a 
diferenciaria dos polÃ-ticos que hoje governam nosso paÃ-s.

     Resolveu ser professora e sei que sÃ£o 
poucos nesta profissÃ£o que doam, como ela, seu precioso tempo e seu coraÃ§Ã£o 
por inteiro.
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     Por tudo aquilo que ela faz e acredita 
e, tambÃ©m, por tudo de bom que sua postura sÃ©ria, seu gosto pelo estudo, sua 
sabedoria social e seu gostar de ensinar sugere a mim Ã© que ainda acredito que 
existe luz no final do t
nel.

O fato de ser estudiosa, de gostar de aprender tambÃ©m fica claro na fala de 
GlÃ³ria sobre sua trajetÃ³ria na educaÃ§Ã£o:

 Sou PsicÃ³loga, PII e PI de LÃ-ngua Portuguesa e Mestre em Literatura 
Brasileira. De modo que jÃ¡ lecionei para alunos em diversos nÃ-veis de 
escolaridade. Sou professora da Rede Municipal de Ensino desde 1999 e tenho duas
matrÃ-culas. Sou Coordenadora PedagÃ³gica e tambÃ©m regente de LÃ-ngua 
Portuguesa. JÃ¡ trabalhei na rede privada, porÃ©m atualmente trabalho sÃ³ para 
rede municipal. Sou professora hÃ¡ 16 anos, aproximadamente.

Adoro a EducaÃ§Ã£o e meus planos futuros pertencem a esta Ã¡rea. Pretendo 
ingressar no Doutorado e, futuramente, dedicar-me mais intensamente Ã s minhas 
pesquisas na Ã¡rea da EstÃ©tica 

LiterÃ¡ria.

[FOTO]

NÃ£o hÃ¡ saber mais ou saber menos: hÃ¡ saberes diferentes.
 Paulo Freire 
 uma das frases escolhidas pela Prof.
 GlÃ³ria.

 Escolhi ser professora porque gosto de estar com crianÃ§as e adolescentes. Sua 
alegria e juventude inspiram meu trabalho e sinto-me gratificada com suas 
conquistas, em um ambiente no qual a afetividade flui junto com o conhecimento.

Sendo professora de uma rede p
blica de ensino, tenho enfrentado muitos desafios, porÃ©m o maior desafio de 
todos os profissionais da EducaÃ§Ã£o Ã© oferecer um ensino de excelÃªncia, em 
meio a muitas adversidades, superando dificuldades e transformando obstÃ¡culos 
em possibilidades de aprendizagem. Atualmente, meu desafio principal, entre 
tantos outros, Ã© desempenhar bem minha funÃ§Ã£o de coordenadora, pois estou 
nova na funÃ§Ã£o e tenho muito a aprender. Para isso, conto com a valiosa ajuda 
de minhas diretoras Ana L
cia e Alessandra e com o apoio dos professores de minha U.E. Este Ã© um 
diferencial em nossa escola, a uniÃ£o de nosso grupo.

O Prof. Luiz Bruno Dantas, de HistÃ³ria, nos fala das caracterÃ-sticas dessa 
personalidade educadora:

 Uma das primeiras pessoas que conheci assim que fui trabalhar na escola foi a 
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GlÃ³ria. Sempre tive uma impressÃ£o de grande responsabilidade e zelo pelo seu 
trabalho, mas nem por isso deixou de ser uma pessoa bem humorada e alegre. Mais 
do que isso, sempre tinha algo inteligente e ponderado a falar; nunca a vi 
perder a calma em momento algum. NÃ£o se trata de frieza ou timidez, mas Ã© um 
traÃ§o distintivo de sua personalidade que cativa a admiraÃ§Ã£o de qualquer um.

     Como professor do segundo segmento, pude
constatar o cuidado com que trabalhava com seus alunos que acabaram se tornando 
meus tambÃ©m. O resultado de tudo isso que expus Ã© que, alÃ©m do muito que 
aprenderam com ela, seus alunos, sem exceÃ§Ã£o, tinham e tÃªm por ela um grande 
carinho.

     Atualmente, ela ocupa o cargo de 
coordenadora pedagÃ³gica e enriquece sua funÃ§Ã£o com todas as suas qualidades. 
Ã‰ uma companheira e uma profissional que faria diferenÃ§a em qualquer local de 
trabalho e tÃª-la como colega Ã© um imenso prazer e um raro privilÃ©gio.

Pedi a ela que escolhesse um momento marcante em sua carreira e sua resposta 
mostra a nossa realidade na escola.

 Em se tratando de educaÃ§Ã£o p
blica, todos os momentos sÃ£o marcantes, pois, em nosso cotidiano, enfrentamos 
muitos obstÃ¡culos e cada pequeno progresso deve ser comemorado como uma grande 
vitÃ³ria.

Com mais essa educadora, encerramos nossa Semana do Educador. A homenagem nÃ£o 
Ã© sÃ³ para MarÃ-lias e GlÃ³rias, ClÃ¡udias e Telmas, Alessandras e Anas, Brunos
e AndrÃ©s. E pra todos os professores dessa mega rede de educaÃ§Ã£o. Gente que 
faz a diferenÃ§a todo dia e continua lutando pelo que escolheu e foi nomeado 
para fazer. A todos vocÃªs, meu muito obrigada e calorosas felicitaÃ§Ãµes!

Finalizo com a segunda frase selecionada pela Prof
 GlÃ³ria. Sempre de Paulo Freire e que ela comenta dizendo: 

 EducaÃ§Ã£o Ã© isso: Ã© valorizar o sujeito, utilizando o conhecimento como meio
de crescimento pessoal e transformaÃ§Ã£o social, socializando valores e formando
cidadÃ£os crÃ-ticos e conscientes do mundo em que vivem.

Conhecer Ã© tarefa de sujeitos, nÃ£o de objetos. E Ã© como sujeito e somente 
enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer.

     Paulo Freire
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3Âªcre
(223)

entrevistas
(28)

homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

Glorinha,
Preserve dentro de ti essa esperanÃ§a maravilhosa de acreditar na EducaÃ§Ã£o, 
nas conquistas de nossos alunos e nas conquistas da nossa Equipe,que nÃ£o sÃ£o 
poucas... Conte sempre comigo!
PARABÃ‰NS!!!!! Beijos... ProfÂª. Ana Neves
Postado por 
Ana Neves
 em 25/10/2011 09:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/10/2011
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 <TÃTULO>

Encanto que vem do SilÃªncio! Professora Vera

<TAGS>
Tags: 
libras, ensino, especial, 8Âªcre.

Na agitaÃ§Ã£o das grandes cidades, em meio ao barulho do tr
nsito, das vozes, da m
sica... Existe um grupo de pessoas que vive no mais profundo silÃªncio!

E 
exatamente foi este silÃªncio 
que encantou a professora Vera L
cia, que hÃ¡ 10 anos trabalha com a Classe Especial de Surdos na Escola 
Municipal Get
lio Vargas.

Nesta semana de homenagem aos professores, nÃ³s do Rioeduca nÃ£o poderÃ-amos 
deixar de mencionar os Educadores do Ensino Especial. Estes professores

que com muita garra, persistem em desafiar seus alunos a vencerem cada vez mais 
seus limites e se perceberem como seres com potencial e habilidades!

[FOTO]

[FOTO]

 O que no inÃ-cio era medo, transformou-se em amor e dedicaÃ§Ã£o quase que 
integral, principalmente nos primeiros anos, quando tive que participar de 
seminÃ¡rios, palestras, cursos e capacitaÃ§Ãµes, mas sinto-me realizada pois 
tudo isso resultou em minha pÃ³s-graduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o Espec

ial Inclusiva! 

A LÃ-ngua materna dos Surdos Ã© a Libras (LÃ-ngua Brasileira de Sinais)

Ao contrÃ¡rio do que muitos imaginam, a LÃ-ngua de Sinais nÃ£o Ã© simple

smente um conjunto de mÃ-micas e gestos soltos utilizados pelos surdos para 
facilitar a comunicaÃ§Ã£o. A LÃ-ngua de Sinais possui estruturas gramaticais 
prÃ³prias.

Vera nÃ£o mediu esforÃ§os para se tornar capaz de se comunicar com os alunos 
surdos.

Foram anos de estudo e pesquisas que duravam atÃ© altas horas!

A professora Vera tornou-se fluente em Libras e isso Ã© fundamental para a 
alfabetizaÃ§Ã£o dos seus alunos.

[FOTO]
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[FOTO]

 Nestes 10 anos de convivÃªncia com os Surdos eu mais aprendi do que ensinei! 

Aprendi muito sobre a sua cultura, sua 
identidade e sua forma de conceber o mundo e a si mesmo como cidadÃ£o!

[FOTO]

Vera produz o material didÃ¡tico que usa em sua Classe e que facilita a 
aprendizagem das crianÃ§as.

Com materiais simples, ela constrÃ³i vÃ¡rios jogos e brincando, os alunos 
assimilam conceitos de MatemÃ¡tica, LÃ-ngua Portuguesa e CiÃªncias.

[FOTO]

O Rioeduca tem o prazer de homenagear Vera L
cia e todos os professores da EducaÃ§Ã£o Especial, por sua dedicaÃ§Ã£o, empenho 
e determinaÃ§Ã£o em oferecer educaÃ§Ã£o de qualidade, que Ã© direito de todas as
crianÃ§as, sem exceÃ§Ã£o!

[FOTO]

No final, nÃ£o nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do 
silÃªncio dos nossos amigos.

 Martin Luther King
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8Âªcre
(193)

libras
(1)

ensino
(1)

especial
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Tive o prazer de trabalhar com a professora Vera em sua 1Âªescola do municÃ-pio 
do Rio.Sua presenÃ§a,parceria,amizade e amor pelo que faz fizeram de nossa 
convivÃªncia uma histÃ³ria de sucesso profissional.Ã‰ lindo ver que vc continua 
uma profissional compromissada e competente no que faz de melhor: dar 
aulas.Vera, vc faz toda a diferenÃ§a em nossa Rede Municipal,o ensino especial 
merece  e eu sou grata por sua amizade. Bjs! 
Rosana Sales(GEC BolÃ-var - 3Âª CRE)
Postado por 
Rosana
 em 21/10/2011 08:41

ParabÃ©ns a professora Vera que hÃ¡ tantos anos se dedica a E.E, um trabalho 
difÃ-cil, mas muito gratificante.
JÃ¡ tive alunos surdos em turmas regulares e pude aprender muito com eles, mais 
atÃ© do que ensinar, certamente. A Vera muito me ajudou.
Passei a ver a vida de forma diferente. Hoje, eles me encontram na rua e fazer 
uma festa! Ã‰ maravilhoso e interpreto da seguinte forma: fui Ãºtil de alguma 
maneira e me fiz entender.
ParabÃ©ns Vera, continue a contribuir com a comunidade. Todos agradecem!!!
Postado por 
Alessandra
 em 21/10/2011 08:56

Maravilhosa!
Fala com as mÃ£os e o olhar doce!
"Precisa de ajuda ,Bete?
Sempre pronta a ajudar...
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Trabalho belÃ-ssimo de alfabetizaÃ§Ã£o dos nossos alunos surdos... alguns hoje 
jÃ¡ estÃ£o no 9Â°ano.
ParabÃ©ns! Nossa escola se orgulha de TÃª-la como professora!
O mais lindo , sua filha hj Ã© professora de LÃ-ngua Portuguesa na nossa escola 
Ã© orgulho duplo!
ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Bete Ribas
 em 21/10/2011 11:24

Homenagem mais do que merecida! ParabÃ©ns!
Postado por 
Neilda
 em 21/10/2011 14:28

Que lindo trabalho realizado pela professora Vera LÃºcia, com a Classe Especial 
de Surdos. ParabÃ©ns Vera, e Ã  todas as outras colegas que trabalham com as 
Classes Especiais. Deve ser "prÃ¡ lÃ¡" de gratificante!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 21/10/2011 14:54

Esta, Ã© especial!! Trabalhei com Vera na E.M MÃ¡rio Fernandes Pinheiro na 8Âª 
CRE e presenciei total comprometimento e profissionalismo por parte desta 
professora. Ela nÃ£o mede esforÃ§os para alfabetizar e para possibilitar 
crescimento e amadurecimento Ã s crianÃ§as que passam por sua vida. ParabÃ©ns e 
que Deus continue te abenÃ§oando ricamente!! 
  ClÃ¡udia Fernandes de Senna Nunes - Coordenadora PedagÃ³gica / 3Âª CRE
Postado por 
ClÃ¡udia Nunes
 em 21/10/2011 19:30

Trabalhei com a professora Vera na E.M MÃ¡rio Fernandes pinheiro, 8Âª CRE e pude
presenciar um misto de profissionalismo, comprometimento e   de muita 
humanidade.  ParabÃ©ns Vera!! Que Deus a abenÃ§oe e permita que todas as 
caracterÃ-sticas que a acompanham em sua tragetÃ³ria  enquanto educadora,  sejam
permanentes e contagiem aos demais profissionais da Rede Municipal.
 ClÃ¡udia Fernandes de Senna Nunes/ Coordenadora PedagÃ³gica / 3Âª CRE
Postado por 
ClÃ¡udia fernandes de senna Nunes
 em 21/10/2011 19:51

A melhor professora da minha vida! Sou grata a ela por tudo o que sei hoje, por 
cada aprendizado, por cada conquista, pois, se hoje tenho o privilÃ©gio de 
lecionar na mesma escola que ela, Ã© porque ela sempre soube despertar em mim a 
paixÃ£o pela busca do conhecimento. Minha professora de todos os dias, minha 
mestra, minha mÃ£e! 
Tenho muito orgulho de ver seu trabalho aqui e sei o quÃ£o gratificante isso Ã© 
para ela, pois todo seu empenho na educaÃ§Ã£o especial hoje Ã© uma grande 
realizaÃ§Ã£o pessoal e profissional para ela.
ParabÃ©ns, mÃ£e!!!!!!!!!
Postado por 
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Aline
 em 21/10/2011 20:44

Os mestres da EducaÃ§Ã£o Especial nÃ£o poderiam mesmo ser esquecidos nesta 
bonita semana de homenagens! Estes que vibram com o que pensamos ser pequenas 
conquistas, mas que na verdade Ã© o TUDO de uma crianÃ§a com Necessidades 
Especiais... Muito bem lembrado! ParabÃ©ns, Rioeduca!
Postado por 
Adriano
 em 25/10/2011 18:30

ParabÃ©ns, professora! TambÃ©m trabalho com surdos (inclusos) e sei como Ã© 
trabalhoso(mas muito  gratificante) facilitar a aprendizagem dessas crianÃ§as.
Postado por 
Elisabete
 em 18/11/2011 10:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/10/2011

 <TÃTULO>
Concorra ao livro Depende de VocÃª

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, quiz.

Para a educadora Andrea Ramal, 
nÃ£o basta ser pai e mÃ£e, tem que participar
.

A escola fica um tempo com o aluno, porÃ©m no perÃ-odo em que ele nÃ£o estÃ¡ na 
escola precisa dar continuidade aos estudos e se preparar para a aula do dia 
seguinte. Se os pais estÃ£o ausentes quem irÃ¡ orientar esta crianÃ§a? - indaga 
Andrea Ramal.

Como defensora ferrenha da parceria famÃ-lia-escola-aluno/filho, Andrea Ramal 
lanÃ§a hoje 
Depende de vocÃª
 Como fazer de seu filho uma histÃ³ria de sucesso em que aborda, entre outros 
pontos, a import
ncia da presenÃ§a ativa da famÃ-lia na educaÃ§Ã£o e no desenvolvimento do filho.

     (Fonte:
http://educaja.com.br/)

[FOTO]

Para comemorar a semana que dedicamos aos professores, a escritora 
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presenteou o Rioeduca com sete livros 
Depende de VocÃª
,
 que iremos oferecer aos sete primeiros que acertarem o quiz que segue nesta 
postagem.

Mas primeiro leia as informaÃ§Ãµes abaixo:

Todos(as) os(as) funcionÃ¡rios da rede que possuam email ____@rioeduca.net, 
excluindo os do NÃ-vel Central e os da Equipe do Rioeduca.

Por se tratar de um livro recomendado para pais, os responsÃ¡veis poderÃ£o 
participar, mas terÃ£o que indicar um email rioeduca do(a) aluno(a) pelo(a) qual
Ã© responsÃ¡vel a fim de fazermos o contato. A participaÃ§Ã£o de alunos(as) 
tambÃ©m Ã© bem vinda, desde que utilizem seu email ___@rioeduca.net.

Somente os sete primeiros a acertarem o QUIZ receberÃ£o essa notificaÃ§Ã£o em 
seu email ____@rioeduca.net e deverÃ£o vir receber o livro no prazo mÃ¡ximo de 
30 dias na SME.

rioeduca
(69)

quiz
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(10)

 <COMENTÃRIOS>

OBA!!!! Acertei tudo!! Queria tanto ganhar esse livro! SerÃ¡ que conseguirei?!!!
Bem, tentei...AbraÃ§os para todos do Rioeduca. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 20/10/2011 21:08

TambÃ©m acertei tudo!!! Tomara que eu ganhe o livro!!! Boa sexta a todos! Bjs!
Postado por 
Juliana Lotufo
 em 20/10/2011 23:20

Acertei...Mas Ã± levei.....Mas adorei participar deste quiz.
Postado por 
Herizete
 em 22/10/2011 19:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 25/10/2011

 <TÃTULO>
Alunos multiplicadores na EducaÃ§Ã£o Infantil da EM JosÃ© Alpoim

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil.

No dia 1
 de setembro
foi publicado no 
DiÃ¡rio Oficial
 o Decreto n.
 34.377, de 31/8/2011, que institui 
ESTADO DE ALERTA CONTRA DENGUE
 e dispÃµe sobre a prevenÃ§Ã£o e controle da transmissÃ£o da dengue na Cidade do
Rio de Janeiro.

[FOTO]

As Creches e todas as unidades escolares, estÃ£o em estado de alerta contra a 
Dengue. 

Na 
EM 05.14.034 JosÃ© Alpoim
 estÃ¡ sendo feito um trabalho de conscientizaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o.
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Precisamos mobilizar a todos para que nÃ£o ocorra nova epidemia de dengue em 
nossa cidade no prÃ³ximo verÃ£o
, diz a
escola em seu blog. 

E continua: 
A dengue Ã© um doenÃ§a causada por um vÃ-rus. A fÃªmea do mosquito Aedes aegypti
Ã©
 transmissora do vÃ-rus da dengue. AtravÃ©s de sua picada, ela passa o vÃ-rus da
dengue de uma pessoa doente para outra pessoa sadia. Ela coloca seus ovos em 
locais 
midos e perto de Ã¡gua parada. Quando os ovos entram em contato com a Ã¡gua, as 
larvas saem dos ovos e continuam seu processo de desenvolvimento. NÃ£o adianta 
apenas acabar com os mosquitos. Ã‰ preciso evitar que a fÃªmea encontre lugares 
para colocar seus ovos
.

[FOTO]

Origem da
dengue no Brasil

A dengue Ã© conhecida no Brasil desde os tempos de colÃ´nia. O mosquito Aedes 
aegypti tem origem africana. Ele chegou ao Brasil junto com os navios negreiros,
depois de uma longa viagem de seus ovos dentro dos depÃ³sitos de Ã¡gua das 
embarcaÃ§Ãµes.

No Rio de Janeiro ocorreram duas grandes epidemias. A primeira, em 1986-87, com 
cerca de 90 mil casos; e a segunda, em 1990-91, com aproximadamente 100 mil 
casos confirmados.

A partir de 1995, a dengue passou a ser registrada em todas as regiÃµes do 
paÃ-s.

Em 2008, a doenÃ§a volta com forÃ§a total no Rio de Janeiro onde foram 
registrados quase 250 mil casos da doenÃ§a e 174 mortes em todo o Estado (e 
outras 150 em investigaÃ§Ã£o), sendo 100 mortes e 125 mil casos somente na 
cidade do Rio de Janeiro. A epidemia de 2008 superou, em n
mero de vÃ-timas fatais a epidemia de 2002, onde 91 pessoas morreram.

A
 dengue no mundo

Em todo o mundo, existem quatro tipos de dengue, jÃ¡ que o vÃ-rus causador da 
doenÃ§a possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.

[FOTO]

AÃ§Ãµes de combate a dengue na EM JosÃ© Alpoim e os alunos multiplicadores, um 
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relato da diretora, prof
 FÃ¡tima
Mendes.

Iniciamos fazendo uma pesquisa na internet de diversas campanhas contra a dengue
que juntamos num DVD e com este material e mais a campanha da Multirio (que jÃ¡ 
tÃ-nhamos na UE), fizemos para os alunos um dia de 
sessÃ£o pipoca
 (cineminha), sÃ³ com vÃ-deos das campanhas da dengue que selecionamos.

Preparamos para os professores um 
kit
 de atividades com o tema 
ALPOIM CONTRA A DENGUE
.

O GrÃªmio, sob nossa orientaÃ§Ã£o, pesquisou e selecionou na internet (google 
imagens), cartazes sobre a Dengue, que foram impressos e com esses cartazes eles
foram de sala em sala conversar com os outros alunos, depois foram espalhados 
pela escola.

No nosso blog, http://emjalpoim.blogspot.com/ divulgamos o estado de alerta 
contra a dengue para os pais e outras informaÃ§Ãµes, alÃ©m disso no nosso 
Alpoinzinho
(jornal criado recentemente pela escola)
, tambÃ©m divulgamos o alerta contra a dengue para as crianÃ§as.

No dia 05 fizemos uma grande mobilizaÃ§Ã£o de limpeza e 
caÃ§a
 de possÃ-veis focos de dengue, envolvendo toda a escola, alunos, professores e 
funcionÃ¡rios.

Enviamos panfletos para casa dos alunos que sairam usando uma viseira com o tema

ALPOIM CONTRA A DENGUE. As crianÃ§as foram os 
multiplicadores
 junto aos pais. 

Aderimos Ã  Campanha 
10 minutos contra a Dengue
 e convocamos os pais a participar, na reuniÃ£o do dia 08/10, conversando, 
mostrando estatÃ-sticas, apresentando a campanha e ensinamos a fazer uma 
ARMADILHA PARA MOSQUITOS
, que jÃ¡ havÃ-amos ensinado aos alunos.

A prÃ³xima ediÃ§Ã£o do nosso jornalzinho, sairÃ¡ esta semana, com o tema dengue 
na sessÃ£o sa
de, alÃ©m de trazer o encarte da 
Campanha 10 min contra a dengue
, que adaptamos aqui na UE.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E continua: 
Ainda temos previstas algumas aÃ§Ãµes, como um 
passeio pelo entorno da escola com nossos alunos como
fiscais da dengue
, 
distribuindo panfletos e conversando com os moradores sobre os cuidados que 
precisamos ter contra o mosquito
; um concurso de frases no blog para a nossa campanha 
ALPOIM CONTRA A DENGUE
, e o que mais planejarmos no prÃ³ximo CE, pois pretendemos estender a campanha 
atÃ© o 
ltimo dia letivo.

Segundo JosÃ© Ricardo, Agente de Controle de Vetores, 
a dengue como qualquer questÃ£o de sa
de p
blica envolve 2 frentes de trabalho, a saber: o poder p
blico orientando e fiscalizando, implantando aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o entre os 
vÃ¡rios setores da administraÃ§Ã£o, atuando na prevencÃ£o no dia a dia, e 
cobrando, fiscalizando a efetivaÃ§Ã£o dessas aÃ§Ãµes. E a populaÃ§Ã£o, acatando 
as diretrizes de controle e conscientizando-se de que a soluÃ§Ã£o do problema 
esta em nossas mÃ£os.

Leia mais sobre o combate a Dengue: 

http://www.combateadengue.com.br/o-que-e-dengue/#ixzz1bGlRMsqZ

ConheÃ§a mais sobre esta e outras aÃ§Ãµes da EM JosÃ© Alpoim, clicando na imagem

[FOTO]

AgradeÃ§o o carinho e consideraÃ§Ã£o da Prof
 Fatima Mendes, diretora da EM Alpoim, pois em meio a correria do dia a dia,
prontamente enviou-me por e-mail
um relato e fotos das atividades.

Se vocÃª professor ou sua escola desenvolve ou desenvolveu algum projeto, 
atividade ou se tem blog, escreva para nÃ³s, clicando na imagem abaixo, e 
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procure o endereÃ§o do representante de sua CRE.

[FOTO]

Onde encontrar a Representante da 5
CRE, professora Regina Bizarro

[FOTO]

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)
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 <COMENTÃRIOS>

Essa escola Ã© mt linda!!!
ParabÃ©ns para a equipe!!
Postado por 
Marilene Miranda
 em 25/10/2011 22:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/10/2011

 <TÃTULO>
O Despertar da Arte - Maratona de HistÃ³rias - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais.

[FOTO]

Desde o inÃ-cio do ano letivo, os alunos das escolas da 1
 CRE estÃ£o pesquisando a vida e obra de dois grandes nomes da nossa cultura: 
Nelson Cavaquinho e Ã‰rico VerÃ-ssimo.

Deste modo, os estudantes conheceram a histÃ³ria de amor e sucesso de Nelson, 
que ganhou o apelido de 
Cavaquinho
 ainda bem jovem, nas suas primeiras rodas de choro. O violÃ£o foi seu fiel 
companheiro durante toda vida, e ele o tocava com apenas dois dedos da mÃ£o 
direita.

A escola do coraÃ§Ã£o de Nelson, era Mangueira. LÃ¡ ele conheceu Cartola, Carlos
CachaÃ§a e compÃ´s a m
sica 
Sempre Mangueira
.

Ã‰rico VerÃ-ssimo, grande nome da literatura brasileira, publicou 
LadrÃ£o de Gatos
, seu primeiro conto em 1928. Depois escreveu in
meros contos, novelas e romances, encantando a milhares de leitores com sua 
arte.

O que Ã‰rico VerÃ-ssimo e Nelson Cavaquinho tÃªm em comum? Os dois poetas, 
respiravam a arte, traduziam o amor em versos e m
sica, eram apaixonados e apaixonantes.
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Para a culmin
ncia da Maratona de HistÃ³rias, as escolas prepararam danÃ§as, coreografias e 
uma riquÃ-ssima exposiÃ§Ã£o sobre os trabalhos vivenciados pelas turmas desde o 
inÃ-cio do aluno letivo.

A culmin
ncia aconteceu dia 
treze de outubro no Centro Cultural JustiÃ§a Federal. JÃ¡ na entrada era 
possÃ-vel se encantar com a arte produzida pelos alunos da rede. Trabalho de 
altÃ-ssimo nÃ-vel elaborado com beleza e arte pelos alunos das escolas p
blicas da 1
 CRE: caricaturas, obras de arte, poesia, mÃ-dias, releituras...

Durante toda Ã  tarde, as crianÃ§as e adolescentes presentes no evento 
participaram de contaÃ§Ã£o de histÃ³rias, que nÃ£o podiam faltar na Maratona!!! 
Os olhos brilhantes e curiosos dos alunos demonstravam o quanto nossos sonhos 
podem ser ampliados, e que lindas viagens podemos fazer atravÃ©s de uma 
histÃ³ria.

As apresentaÃ§Ãµes, realizadas no teatro do Centro Cultural , mostraram a 
dedicaÃ§Ã£o das escolas e a responsabilidade dos alunos e professores. Beleza, 
arte, cultura, m
sica, sensibilidade e alegria sÃ£o adjetivos que nÃ£o alcanÃ§am a grandiosidade 
do evento.

[FOTO]

Os meninos e meninas que com gestos, danÃ§as, corpo e voz subiram ao palco, 
jamais se esquecerÃ£o do que aprenderam e vivenciaram. Ã‰ muito mais que uma 
culmin
ncia, pois define objetivos, envolve a auto estima e desabrocha novos sonhos. 
Era sÃ³ olhar para os rostos dos nossos alunos, e contemplar o sorriso 
estampado, a ansiedade natural do contato com o p
blico, a emoÃ§Ã£o, o brilho nos olhos.

[FOTO]

AlÃ©m das coreografias e m
sicas, o p
blico foi presenteado com uma linda contaÃ§Ã£o de histÃ³rias com Elenice 
Ferreira e Beto Gaspari. Contaram e cantaram quatro histÃ³rias: Suspense, medo, 
alegria e muitas risadas fizeram parte da apresentaÃ§Ã£o. Os atores despertaram 
a emoÃ§Ã£o de professores, pais, crianÃ§as e adolescentes.

[FOTO]

Ao final da exposiÃ§Ã£o e das apresentaÃ§Ãµes, deparamos com uma chuva fina que 
caÃ-a lÃ¡ fora... Parecia atÃ© mesmo que o cÃ©u tambÃ©m participava da emoÃ§Ã£o 
de cada crianÃ§a, adolescente e professor presentes naquela tarde. A sensaÃ§Ã£o 
de alegria, bem estar, satisfaÃ§Ã£o encharcava nossos coraÃ§Ãµes. Ã‰ o poder da 
arte!
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NÃ£o Ã© possÃ-vel calcular quantos benefÃ-cios a Maratona de HistÃ³rias pode 
trazer aos nossos jovens. Sabemos, porÃ©m, que Nelson Cavaquinho e Ã‰rico 
VerÃ-ssimo tornam-se imortais a cada conto lido, a cada m
sica ouvida, a cada sonho despertado...

ParabÃ©ns Ã s Escolas da Primeira Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o

     que trabalharam com tanta paixÃ£o!

Nossos alunos e a cultura brasileira agradecem!

Para assistir ao vÃ-deo de fotos, clique 
AQUI

1Âªcre
(234)

eventos
(210)

artesmusicais
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 <COMENTÃRIOS>

Nao sou professor da rede, mas aprecio o trabalho que as escolas desenvolvem. Ã‰
muito importante ver nossa cultura, nossos poetas renascendo nas obras das 
crianÃ§as. ParabÃ©ns pelo trabalho!
Postado por 
Claudio
 em 24/10/2011 20:48

Esta publicaÃ§Ã£o foi tÃ£o emocionante, que desejei ter estado neste evento! 
Coisas de qualidade acontecem na Rede PÃºblica de ensino e precisam mesmo ser 
divulgadas! ParabÃ©ns professores, alunos e todos os envolvidos nestes momentos 
de aprendizado e alegria!
Postado por 
Adriano
 em 25/10/2011 18:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/10/2011

 <TÃTULO>
Maratona de HistÃ³rias da 4ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos, riodeleitores.

 [VÃDEO]

[FOTO]

A Maratona de HistÃ³rias da 4
CRE, aconteceu em 14 de outubro no Clube do Olaria. Muitas Unidades Escolares 
participaram do evento que visa a contribuir com o Projeto 
Rio, uma Cidade de Leitores
.

Dentre as vÃ¡rias atraÃ§Ãµes, contamos com apresentaÃ§Ãµes m
sicais, dramatizaÃ§Ãµes, contaÃ§Ã£o de histÃ³ria e sorteios de livros.

[FOTO]

[FOTO]

A 
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Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho
, esteve presente e trouxe sua linda contribuiÃ§Ã£o com a exposiÃ§Ã£o do Projeto
Leitura Entrou na Roda. Apresentaram tambÃ©m muitos dos trabalhos desenvolvidos 
e ainda, a participaÃ§Ã£o do Mascote LiterÃ¡rio.

[FOTO]

A
 Escola Municipal Padre Manoel de NÃ³brega
, fez uma releitura dos Contos de Fadas com a confecÃ§Ã£o dos personagens e 
objetos das histÃ³rias utilizando material reciclado. Tais objetos, deram origem
a um novo e especial Conto de Fadas. Para completar esse belÃ-ssimo trabalho, a 
U.E. tambÃ©m apresentou o seu Bobo da Corte.

[FOTO]

A 
Creche Municipal Chico Mendes

, retratou os ClÃ¡ssicos Infantis como JoÃ£o e Maria, os TrÃªs Porquinhos e 
Chapeuzinho vermelho. Nessa pespectiva, trabalharam as percepÃ§Ãµes humanas do 
campo visual, tÃ¡til, auditivo e gustativo.

[FOTO]

A 
Escola Municipal David PÃ©rez 
relembrou os Autores Nacionais, como Ã© o caso de Monteiro Lobato em Viagem ao 
CÃ©u. Os alunos dessa U.E. foram ao PlanetÃ¡rio e montaram um espetÃ¡culo de 
danÃ§a.

A
 Escola Municipal Professora Maria de Cerqueira e Silva
 e sua linda Colcha de Retalhos em homenagem a Nelson Mandela, um grande lÃ-der 
e tambÃ©m Patrono da comunidade onde a Escola estÃ¡ situada.

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã s Unidades Escolares que participaram e tornaram esse evento um 
grande sucesso!!
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eventos
(210)

riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa muito lindos os trabalhos apresentados! Fiquei encantada com tudo, 
principalmente a colcha de retalhos da escola Maria de Cerqueira.ParabÃ©ns as 
escolas  pelo brilhante trabalho. Um beijÃ£o para todas as colegas. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 28/10/2011 07:55

Quem nÃ£o ouve histÃ³rias tambÃ©m nÃ£o viaja, perfeito o trabalho desenvolvido 
pela escola!! tambÃ©m amei a colcha de retalhos...linda!!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 28/10/2011 18:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/10/2011

 <TÃTULO>
Parceria FamÃ-lia e Escola - QUIZ para os responsÃ¡veis
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<TAGS>
Tags: 
quiz, rioeduca, escoladafamÃ-lia.

O mais novo livro da educadora Andrea Ramal 
Depende de VocÃª - como fazer de seu filho uma histÃ³ria de sucesso
 foi lanÃ§ado ontem e aqui no Rioeduca, simultaneamente ao lanÃ§amento, 
promovemos um QUIZ fornecido pela autora, que valeria um exemplar autografado 
aos sete primeiros a obterem 100% de acertos.

O QUIZZ fez muito sucesso, nÃ£o sÃ³ pela promoÃ§Ã£o mas pela oportunidade de ser
repassado aos responsÃ¡veis uma vez que trata, em cada questÃ£o, da parceria 
necessÃ¡ria entre escola e famÃ-lia para que a educaÃ§Ã£o seja uma histÃ³ria de 
sucesso para os(as) aluno(as).

De tal forma, conforme nos comprometemos, segue o QUIZZ em TRÃŠS versÃµes:

O QUIZ propriamente dito, que o responsÃ¡vel poderÃ¡ fazer por aqui mesmo no 
Rioeduca.

O cÃ³digo fonte para inserÃ§Ã£o do QUIZ no Blog da Escola.

O QUIZ em versÃ£o word para imprimir.

OBS: nos casos de aplicaÃ§Ã£o online, somente poderemos gerar resultados 
estatÃ-sticos baseados no conjunto de todos os que preencheram, independente da 
escola. Mas caso queiram o relatÃ³rio dos que participaram, podemos enviar em 
EXCEL com a escola discriminada.
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rioeduca
(69)

escoladafamÃ-lia
(22)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/10/2011

 <TÃTULO>
Quando ler se torna um prazer! Maratona de HistÃ³rias na 8Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, riodeleitores, maratonadehistÃ³rias.

[FOTO]
...Tudo comeÃ§a quando a crianÃ§a fica fascinada com as coisas maravilhosas que 
moram dentro do livro. NÃ£o sÃ£o as letras, as sÃ-labas e as palavras que 
fascinam. Ã‰ a histÃ³ria.
Rubem Alves

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os professores e alunos vencedores do Concurso de Poesia na Escola, fizeram a 
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leitura de suas obras.

[FOTO]

[FOTO]

No espaÃ§o havia ainda exposiÃ§Ã£o de trabalhos
desenvolvidos nas Salas de Leitura das escolas e nas Creches.

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

riodeleitores
(165)

maratonadehistÃ³rias
(4)

 <COMENTÃRIOS>
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Momento mÃ¡gico com os alunos das nossas escolas...e sÃ³ para nÃ£o perder o 
costume...Ã‰Ã©Ã©Ã©Ã©Ã©Ã© a oitava!!!!!!
Postado por 
JÃ´ Cruz
 em 26/10/2011 09:54

A 8Âª CRE realiza bons eventos que precisam ser divulgados para todos! 
ParabÃ©ns.
Postado por 
Ricardo
 em 26/10/2011 10:37

BelÃ-ssimo trabalho apresentado por nossas escolas, creches e EDIs!!!!!!! 
Orgulho de ser 8.Âª!!!!!
Postado por 
Sonia Marques
 em 26/10/2011 15:26

Trabalho lindo, que reflete a realidade das nossas escolas da 8Âª CRE. ParabÃ©ns
a todos!
Postado por 
Cristiane Coutinho
 em 26/10/2011 16:01

Eu  fui, foi muito bom! Fui com minha turma e minha professora Morgana.
Postado por 
Rodrigo Santos
 em 26/10/2011 16:25

BelÃ-ssimo trabalho e de muita qualidade. ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Patricia Nogueira
 em 26/10/2011 19:59

VocÃªs sÃ£o maravilhosos, fiquei maravilhada com o trabalho dos professores e 
alunos!
A 8Âº fazendo acontecer! esse empenho em proporcionar uma educaÃ§Ã£o de 
qualidade , envolvente e inovadora Ã© o que precisamso.

BiG, HIPER, MEGA, SUPER  P..A...R...A...B...Ã‰...N...S....!!!!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 27/10/2011 17:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/10/2011

 <TÃTULO>
13Â° SeminÃ¡rio Internacional SM Fitness 
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&
 Wellness - Convite

<TAGS>
Tags: 
informativo, convite.

Convidamos os profissionais de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica lotados nas escolas da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o para participarem gratuitamente de um curso 
no 13
 Congresso Internacional SM Fitness 
 Wellness nos dias 12, 13 e 14 de novembro.

www.congressosm.com.br

As inscriÃ§Ãµes podem ser feitas na secretaria da unidade sede do ColÃ©gio Santa
MÃ´nica, localizado na Rua Padre Ventura, 184 - Taquara, nesta cidade. Neste 
local, serÃ¡ necessÃ¡rio que o profissional apresente uma cÃ³pia do 
ltimo contracheque, para fins de validaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o.

Outrossim, informamos que o prazo para inscriÃ§Ã£o vai atÃ© o dia 05/11/2011, 
aqui, na unidade Taquara.
I

nara Cunha

     ColÃ©gio Santa MÃ´nica - DCMEC

     (21) 2114-2000 ramal 2010

     inaracunha@colegiosantamonica.com.br
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informativo
(1)

convite
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/10/2011

 <TÃTULO>
"VÃª... EstÃ£o chegando as flores"

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdecreches, projetos, portalrioeduca.

A primavera Ã© a estaÃ§Ã£o das flores.

Ã‰ a Ã©poca em que ocorre o florescimento de vÃ¡rias espÃ©cies de plantas. 
Portanto, Ã© um perÃ-odo em que a natureza fica bela, presenteando o ser humano 
com flores coloridas e perfumadas. A funÃ§Ã£o deste florescimento Ã© o inÃ-cio 
da Ã©poca de reproduÃ§Ã£o de muitas espÃ©cies de Ã¡rvores e plantas.

Na primavera, algumas flores se destacam: rosa, girassol, margaridinha, 
orquÃ-dea, jasmim, hortÃªnsia, jasmim-estrela, lÃ¡grima-de-cristo, 
boca-de-leÃ£o, cris
ntemo, violeta, dama-da-noite e muitas outras.
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Essas flores sÃ£o as crianÃ§as de
 nossas creches municipais. 

SÃ£o as crianÃ§as da 
Creche Municipal 05.14.608 Joseph Barbera,
 que apresenta para a Rede Municipal e o Mundo o seu projeto
...

VÃŠ... ESTÃƒO CHEGANDO AS 
F
L
O
R
E
S
.

[FOTO]

Por que trabalhar este Projeto?

O projeto 
VÃª... EstÃ£o chegando as flores
 tem como justificativa o Meio Ambiente de forma que se perceba a necessidade de
preservÃ¡-lo, destinando-se a conscientizaÃ§Ã£o da comunidade escolar de que 
nossas crianÃ§as serÃ£o as 
futuras flores que enfeitarÃ£o nosso jardim
.

Segundo AmÃ-lcar Del Chiaro Filho, 
as nossas esperanÃ§as de um mundo melhor precisam estar bem alicerÃ§adas, para 
que o edifÃ-cio da fraternidade seja sÃ³lido e firme. Este alicerce deverÃ¡ ser 
a educaÃ§Ã£o. PorÃ©m nÃ£o apenas a instruÃ§Ã£o, mas tambÃ©m a educaÃ§Ã£o moral, 
e de uma moral praticada, vivida, valorizada. A maioria das pessoas acreditam 
que as nossas esperanÃ§as de construir esse mundo novo estÃ¡ na crianÃ§a. Todos 
concordam que a crianÃ§a Ã© o futuro. Mas nÃ£o haverÃ¡ futuro se nÃ£o cuidarmos 
delas agora
.

Pensando em cuidar do futuro de todos Ã© que a equipe da CM Joseph Barbera vem 
se empenhando trabalhar com amor, dedicaÃ§Ã£o e respeito a educaÃ§Ã£o moral 
valorizando o Meio Ambiente, pois sÃ³ esses valores morais poderÃ£o transformar 
nosso atual mundo, num mundo muito melhor. 

O projeto prevÃª os seguintes objetivos:

 Desenvolver o conceito de preservaÃ§Ã£o do meio ambiente;
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 Estimular a oralidade;

 Desenvolver a coordenaÃ§Ã£o motora e a criatividade atravÃ©s de atividade l
dicas;

 Conhecer diferentes cores e texturas;

 Aprender noÃ§Ãµes simples de plantio;

 Perceber as diferentes transformaÃ§Ãµes que ocorrem durante o crescimento das 
flores e plantas;

 Estimular o prazer de ouvir histÃ³rias;

 Desenvolver a expressÃ£o corporal atravÃ©s da m
sica e da danÃ§a. 

Desenvolvimento

Rodinhas de conversa, pintura coletiva com diferentes tipos de materiais e 
cores, recorte e colagem, contaÃ§Ã£o de histÃ³rias, plantio de mudas e sementes,
dramatizaÃ§Ã£o da m
sica 
A Linda Rosa Juvenil (turmas do Maternal II).

[FOTO]

Culmin
ncia 

A Culin
ncia aconteceu dia 7 de outubro e a direÃ§Ã£o, PEI
s, AAC
s e Recreadoras prepararam a Festa da Primavera para Pais e ResponsÃ¡veis, com 
exposiÃ§Ã£o dos trabalhos, mural de flores com o rostinho das crianÃ§as, 
apresentaÃ§Ã£o de danÃ§as e dramatizaÃ§Ã£o da m
sica 
A Linda Rosa Juvenil
.

Do berÃ§Ã¡rio ao maternal, as flores desabrocharam ao final...

As turmas dos BerÃ§Ã¡rios (EI-50 e EI-51) e as turmas do Maternal I (EI-40 e 
EI-41) danÃ§aram
m
sicas com temas relativos Ã  flores e primavera.

As turmas do Maternal
II (EI-30 e EI-31) dramatizaram a m
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sica 
Linda Rosa Juvenil
. 

[FOTO]

Mural de flores
da
CM Joseph Barbera

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mas o projeto 
VÃª...estÃ£o chegando as flores
 nÃ£o para com a culmin
ncia,
estÃ¡ sendo trabalhado todos os dias, pois preservar o meio ambiente Ã© um 
trabalho contÃ-nuo. E, com certeza, a NATUREZA agradece.

As Creches desempenham um importante papel na formaÃ§Ã£o da personalidade da 
crianÃ§a e d

esde
2003 a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o/RJ tem a
re

sponsabilidade do seu funcionamento e
a gerÃªncia de todo trabalho pedagÃ³gico.

Agora temos a
oportunidade de conhecer de perto, uma a uma,
os
trabalhos que elas desempenham atravÃ©s do Portal Rioeduca.

Obrigada
a Creche Municipal Joseph Barbera por nos dar hoje esta oportunidade.

Quer conhecer mais sobre o
trabalho da Creche
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 Municipal Joseph Barbera?

     EntÃ£o acesse o blog 
http://cmjbarbera.blogspot.com/

Se vocÃª professor e/ou sua escola desenvolve ou desenvolveu algum projeto ou 
atividade bacana;
se vocÃª, sua escola ou se
algum aluno tem
Blog, clique na imagem abaixo para obter
o e-mail
do representante do Rioeduca na sua CRE. 

Escreva para ele, nÃ³s faremos a divulgaÃ§Ã£o.

[FOTO]

A equipe do Rioeduca tem muito orgulho do trabalho de
todas as Escolas, Creches, EDIs e CIEPs da rede e ficarÃ¡ muito contente em 
recebÃª-lo.

Representante da 5
CRE _ 

Prof
 Regina Bizarro

Onde me encontrar: 

Twitter
 @rebiza

E-mail rioeduca.net
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Ameiiiiiiiii.... conhecer essas "flores raras e Ãºnicas"....sÃ£o lindos!! deu 
vontade de apertar e dar beijinhos em cada um deles.
ParabÃ©ns a td equipe pelo lindo trabalho e pelo amor visivel nos olhinhos de 
cada um!!!
Postado por 
Claudia de Morae  Nascimento
 em 28/10/2011 18:08

Este jardim estÃ¡ lindo!!! A Creche estÃ¡ de parabÃ©ns por seu trabalho e pelas 
belas flores!!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 28/10/2011 23:34

Lindas essas flores!!!! ParabÃ©ns a todas da Creche Joseph Barbera pelo 
excelente trabalho.
Essas lindas flores, iram no futuro desabrochar  muito formosas e com certeza 
por causa do belo trabalho que todas estÃ£o desenvolvendo! Beijocas. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
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 em 29/10/2011 00:44

Este Jardim esta recheado de flores lindas!!
ParabÃ©ns!!
Postado por 
Daniela Lopes
 em 05/11/2011 13:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/10/2011

 <TÃTULO>
Palavras e Imagens - ProfÂª Maria da GlÃ³ria E.M. General OsÃ³rio 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, homenagem, diadoprofessor.

[FOTO]

Prof
 GlÃ³ria e seus alunos!

Recebi um e-mail de Fatima Braga, diretora adjunta da 
E.M. General OsÃ³rio
, com um pedido muito especial, divulgar o projeto de trabalho da professora 
Maria da GlÃ³ria. Ela relatou com tanto carinho esta mestra de sua escola, que 
eu achei interessante reproduzir suas palavras:

A professora Maria da GlÃ³ria GuimarÃ£es Santiago 
- relata Fatima Braga - 
estÃ¡ na rede municipal de ensino hÃ¡ 26 anos, atuando como professora do 
primeiro segmento.
Maria da GlÃ³ria Ã© regente da turma do 5
 ano. Sempre procurou adequar seus mÃ©todos Ã  realidade dos alunos. 
Incentivando-os a leitura e a criaÃ§Ã£o de textos poÃ©ticos.
A professora planeja suas aulas de forma que o aluno desenvolva suas 
potencialidades e criatividade, por meio de uma aÃ§Ã£o pedagÃ³gica que desafie,
incentive e leve o aluno a construir o conhecimento atravÃ©s de situaÃ§Ãµes 
significativas e contextualizadas, numa perspectiva interdisciplinar.
Acreditar na capacidade do aluno. Ser carinhosa, amorosa, incentivadora e amiga 
dos seus alunos Ã© sua prÃ¡tica pedagÃ³gica
.

Reunindo o encanto das palavras com o encanto das imagens e das formas, a 
escolha por trabalhar a linguagem da poesia com a linguagem visual Ã© um 
procedimento pedagÃ³gico que leva a um gosto (que poderÃ-amos chamar de) natural
pela aprendizagem, pela busca do saber... E Ã© esse o procedimento das propostas
de trabalho da professora Maria da GlÃ³ria!
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Realmente, um trabalho encantador! Confiram nest

e
e-book - 
Brincando de Poesia
 - algumas das produÃ§Ãµes de seus alunos:

[FOTO]

Cliquem
 aqui 
para acessar o livro na pÃ¡gina do 

Myebook

[FOTO]

Acima, formas artÃ-sticas para trabalhar EducaÃ§Ã£o Ambiental
 [VÃDEO]

PARABÃ‰NS A PROF
 GLÃ“RIA E SEUS ALUNOS!

PARABÃ‰NS A E.M. GENERAL OSÃ“RIO!

UM AGRADECIMENTO ESPECIAL A PROF
 FATIMA BRAGA!
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6Âªcre
(247)

homenagem
(21)

diadoprofessor
(13)

 <COMENTÃRIOS>

Ela merece! ParabÃ©ns GlÃ³ria.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/10/2011 00:47

Muito lindo e interessante o livro digital. ParabÃ©ns  a professora GlÃ³ria e 
seus alunos e a EM GENERAL OSÃ“RIO
Postado por 
Regina Bizarro
 em 28/10/2011 11:36

Professora Maria da Gloria...vocÃª Ã© simplesmente maravilhosa!! seus alunos 
sÃ£o crianÃ§as mais que especiais. Parabens por acreditar em cada um deles e 
oferecer-lhe alÃ©m de muito amor, o encantamento das palavras de uma 
poesia...emocionante!!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 28/10/2011 18:22

ParabÃ©ns Ã  professora e Ã  escola por proporcionar Ã s nossas crianÃ§as 
vivÃªncias tÃ£o enriquecedoras. Elas merecem!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 01/11/2011 16:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/11/2011

 <TÃTULO>
Alunos da rede Monitores na ArtRio: I Feira Internacional de Arte 
ContemporÃ¢nea/Rio
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<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, visitas.

[FOTO]

Alunos da E.M. Mario Piragibe na entrada da 
ArtRio
.

Alunos da rede na ArtRio: I Feira Internacional de Arte Contempor
nea do Rio

Projeto Piloto de alunos da rede monitores em exposiÃ§Ãµes de Artes

No dia 9 de setembro, Thiago Carvalho Santos e Felipe Souza Lima, alunos do 9
 ano da 
E.M. Mario Piragibe
, em Anchieta, participaram de um 
Projeto Piloto do Curso de ExtensÃ£o para Alunos 
do ensino p
blico fundamental do Rio de formaÃ§Ã£o de monitores para exposiÃ§Ãµes de Artes. 
O projeto foi concebido por Jacqueline Mac-Dowell, da Coordenadoria TÃ©cnica 
PedagÃ³gica de Artes Visuais da SME-RJ, em parceria com a 
ArtRio Fair 2011
, a primeira Feira Internacional de Arte Contempor
nea do Rio de Janeiro, uma mega exposiÃ§Ã£o de obras das mais representativas 
galerias arte de todas as partes do mundo, realizada no PÃ-er MauÃ¡, na Zona 
PortuÃ¡ria da Cidade, 
8 a 11 de setembro.

Os alunos participaram no dia 31 de agosto de 2011 de uma entrevista com 
Jacqueline Mac-Dowell, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, sendo Felipe e 
Thiago (de 16 anos) aprovados para esta tarefa pioneira, que consistia
em ser monitores das visitas guiadas de alunos das escolas da rede aos espaÃ§os 
expositivos da ArtRio, em parceria com os monitores universitÃ¡rios (alunos da 
UFRJ e UERJ). 

No dia 09 de setembro, eu (professora de Artes Visuais) e mais trÃªs professores
da escola E.M. Mario Piragibe, Claudia (Fundamental I), Rodrigo (HistÃ³ria), 
Carolina (Geografia) e uma mÃ£e representante, Jurema Dias, acompanhamos 30 
alunos da turma 1901 para a visita em que Thiago e Felipe (ambos da turma 1903) 
foram os guias.

A Feira, que apresentou mais de 700 obras de arte de 83 galerias do Brasil e do 
mundo, objetiva aproximar do cotidiano dos cariocas peÃ§as que sÃ³ estariam 
expostas em museus, galerias e outros espaÃ§os culturais bem distantes 
geograficamente.
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Esta experiÃªncia pioneira de monitoria de uma mostra nÃ£o-estudantil de artes 
Ã©, a meu ver, um salto para a educaÃ§Ã£o da arte nas escolas, uma vez que abre 
espaÃ§o para uma atitude protagonista dos alunos, possibilitando um maior interc
mbio entre o 
mundo escolar
 e o mundo das Artes. Habitualmente, a experiÃªncia dos alunos do fundamental Ã©
a de espectador - ou 
participante
, quando a obra Ã© interativa - em visitas a exposiÃ§Ãµes de artes, ou a de 
produtor
, quando ocorrem Mostras Estudantis (como, p.ex., a 
Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 
-
que acontece em galerias e outros espaÃ§os alternativos do Centro Cultural 
Calouste Gulbenkian). Uma experiÃªncia enriquecedora tanto do ponto de vista dos
alunos visitantes, quanto dos alunos monitores que, sendo do Fundamental II 
participaram da monitoria da visita guiada lado a lado com alunos 
UniversitÃ¡rios.

Com essa proposta, os alunos visitantes (t.1901) puderam dialogar mais 
fluentemente com as obras pelo intermÃ©dio de seus colegas monitores da Feira de
Arte (t.1903).

Ao retornarmos Ã  escola, os alunos escreveram relatos sobre a experiÃªncia, 
discutiram o que eles compreendem por arte contempor
nea e realizaram trabalhos visuais a partir de tais conceitos (postarei em outra
ocasiÃ£o estes trabalhos).

Minha sugestÃ£o Ã© que para os prÃ³ximos anos estas experiÃªncias sejam 
ampliadas, aqui no Rio (em nossa rede), para outras atividades do mundo das 
Artes, como a de
 curador
, por exemplo, onde os alunos poderiam ser convidados a estar presentes durante 
a curadoria e montagens das exposiÃ§Ãµes, para assim, participando da 
construÃ§Ã£o de uma Mostra de Artes, melhor compreendam todo o processo. 
CrÃ-ticos de artes
 poderiam conversar com os alunos sobre o seu trabalho de reflexÃ£o;
galeristas
 e 
colecionadores
, sobre seus acervos,
e 
artistas visuais
, convidar alunos e professores para um diÃ¡logo em seus 
ateliers 
- etc.

Tendo acompanhado de perto tanto a entrevista de Thiago e Felipe com Jacqueline 
Mac-Dowell, quanto a atuaÃ§Ã£o dos alunos monitores e visitantes no dia da 
Feira, a partir de meus registros e dos depoimentos dos participantes, esta 
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postagem foi realizada.

Na entrevista com a prof
 Jacqueline Mac-Dowell 

Centro de Artes Calouste Gulbenkian

[FOTO]

Os alunos Felipe e Thiago (turma 1903/E.M. Mario Piragibe) no dia da entrevista.

[FOTO]

Felipe e Thiago se sairam bem na entrevista e foram convidados a participar da 
monitoria na ArtRio.

NA 
I FEIRA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPOR
NEA 
DO RIO

[FOTO]

Thiago, na entrada da Feira, conversando com um grupo de alunos e professores

[FOTO]

Felipe, conversando com o outro grupo...

[FOTO]

Visitando o espaÃ§o de exposiÃ§Ã£o da Feira de Arte (acima, 
Galeria Jean Boghici
)

Os alunos fazendo seus registros fotogrÃ¡ficos das obras

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Acima, o desenho do espanhol Juan Francisco Casas, fotografado pelas alunas, Ã© 
feito com caneta esferogrÃ¡fica! InacreditÃ¡vel, nÃ£o? Quando retornamos Ã  
escola, propus uns trabalhos com o mesmo material, apÃ³s termos lido um 
texto sobre a histÃ³ria da caneta esferogrÃ¡fica: pode parecer banal, mas a 
esferogrÃ¡fica Ã© uma das 
grandes invenÃ§Ãµes de nosso tempo!

[FOTO]

Página 1366



RIOEDUCA 1
De volta a escola, discutimos alguns conceitos da arte contempor
nea como o gosto pela reprodutibilidade incessante das imagens, a virtualidade, 
o simulacro, o 
ilusionismo
 das imagens de nosso mundo contempor
neo, a questÃ£o da 
verdade
 (da 
veracidade dos fatos
, da ambiguidade), a interatividade, a impermanÃªncia, a efemeridade, a 
imaterialidade, a preferÃªncia por temas ligados Ã  polÃ-tica e Ã s questÃµes 
sociais etc. 

Os alunos compreenderam que os artistas contempor
neos tem sempre em mente um objetivo com sua obra, mesmo que o p
blico nÃ£o consiga ver de imediato qual a intenÃ§Ã£o, qual a proposta do artista
- e nem este esteja presente para explicar o porquÃª. Mas sempre hÃ¡ uma ideia, 
um porquÃª, um conceito que norteia a obra de arte contempor
nea. E que tudo que o artista vai usar para (re)criÃ¡-la precisa ter uma 
correlaÃ§Ã£o com esta sua ideia proposta, com o conceito, com o 
porquÃª
 da obra (mesmo que o 
porquÃª
 seja nÃ£o ter 
porquÃªs
, seja
questionar o porquÃª dos porquÃªs
).

Os alunos foram entÃ£o instigados a criarem propostas cuja tÃ´nica foi a arte 
efÃªmera. Deixei em aberto o uso do material (usaram desde alimentos atÃ© 
esculturas com folhas de caderno e objetos em que atearam fogo ao tÃ©rmino da 
exposiÃ§Ã£o). No dia 26 de outubro, os alunos apresentaram, em sala de aula, 
suas propostas de artes para os colegas de classe e para os educadores da escola
(professores e funcionÃ¡rios) convidados.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Experimentos com chÃ¡s... 
Self Service PajÃ©
 - O estande favorito das professoras! 

 OPAVIVARÃ -
http://opavivara.com.br/

[FOTO]
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[FOTO]

Nossos alunos, do Fundamental II, foram monitores da Feira juntamente com alunos
universitÃ¡rios: uma experiÃªncia muito enriquecedora! Acima, obra 
emoldurada
 dos famosos grafiteiros 
Os GÃªmeos
.

FRAGMENTOS DE RELATOS:

P
mela Lorrena (t.1901): 
Eu achei interessante porque aprendemos muito na escola, mas numa visita nÃ³s 
aprendemos muito mais em apenas algumas horas! E tambÃ©m vemos obras diferentes 
das que vemos na escola e ainda como cada autor procura se expressar.

     Iasmim de Souza (t.1901): 
Na minha opiniÃ£o, ter alunos da escola auxiliando em conjunto com os guias da 
exposiÃ§Ã£o foi bom porque, como eram colegas, a gente ficava mais Ã  vontade e 
tinha menos vergonha de tirar d
vidas
.

     Thiago Quaresma (t.1901): 
Achei muito interessante ter alunos da escola na visita guiada junto com os 
guias da exposiÃ§Ã£o porque isso ajuda a mudar a imagem dos alunos da escola p
blica, porque tem pessoas que dizem muitas coisas ruins sobre nÃ³s...

P
mela Lorrena (t.1901): 
Eu achei legal ter colegas da escola auxiliando na visita Ã  Feira de Arte 
porque eles demonstraram que todos sÃ£o capazes de chegar a qualquer lugar, Ã© 
sÃ³ querer. Alunos de escola p
blica sofre muito preconceito.

NÃ-vea Maria (t.1901): 
[...] sÃ³ porque somos da escola p
blica nÃ£o significa que somos v
ndalos, pena que nem todos sabem disso
.

Ediene Silva (t.1901): 
Uma coisa que foi bem legal foi o fato de ter alunos da escola nos auxiliando em
conjunto com os outros guias da exposiÃ§Ã£o, isso fez com que todos ficassem 
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mais Ã  vontade na visita.

     Iane Monteiro (t.1901): 
O que eu achei de ter alunos da escola como monitores da visita guiada? Eu achei
bem legal porque a gente vÃª nÃ£o apenas o lado brincalhÃ£o das pessoas e sim 
tambÃ©m um lado mais responsÃ¡vel e sÃ©rio

     Ellen Rodrigues (t.1901): 
Achei interessante ter alunos como monitores porque eles tiveram a oportunidade 
de expor o conhecimento de cada um deles
.

[FOTO]

Todos atentos aos comentÃ¡rios dos monitores, guias da exposiÃ§Ã£o...

[FOTO]

Trabalhos que surpreendem!

[FOTO]

O aluno Thiago (t.1903) conversando com o galerista colombiano de 
La Galeria
 sobre uma das obras que muito chamou a atenÃ§Ã£o dos alunos visitantes!

[FOTO]

Cosecha
, de Carlos Castro, uma obra curiosa que chamou bastante a atenÃ§Ã£o dos alunos!

[FOTO]

Outra obra que chamou a atenÃ§Ã£o dos alunos: a bandeira feita com notas de 
nossa moeda, o Real!

[FOTO]

Detalhe do trabalho anterior

[FOTO]

[FOTO]

Esta foi a obra mais votada no gosto dos alunos: interativa, divertida, 
instigante: um chÃ£o ilusÃ³rio ou uma cama de elÃ¡stica disfarÃ§ada de chÃ£o?

[FOTO]
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Professora Claudia bastante curiosa com a obra...

FRAGMENTOS DE RELATO:

Ingrid Maria (t.1901): 
Gostei do quadro feito com figurinhas adesivas porque figurinha Ã© uma coisa que
todo mundo gosta, atÃ© os adolescentes, e de longe nÃ£o dava pra perceber...

Iasmim de Souza (t.1901): 
De tantas obras, a que mais me marcou foi a imagem de uma mulher, mas nÃ£o era 
simplesmente da imagem que eu gostei, esta imagem era feita com caneta 
esferogrÃ¡fica!

Daniele Nery (t.1901): 
Eu gostei do quadro branco, que de longe parecia ser todo branco, mas de perto 
estava escrito nele. E a cortina de ferro, que parecia ser leve, mas era pesada.

Thiago Quaresma (t.1901): 
As obras que mais me marcaram foram: uma foto de Vik Muniz de uma atriz muito 
famosa, em cristais, e uma obra de um artista colombiano [...] quando vocÃª 
passava a mÃ£o perto, apitava, era um tipo de sensor do movimento
.

Thiago Quaresma (t.1901): 
Eu aprendi que moderno nem sempre Ã© moderno, que moderno pode ser antigo [...]

Carmem Dias (t.1901): 
Na visita Ã  ArtRio, aprendi que uma diferenÃ§a entre

 a arte moderna e a arte contempor
nea estÃ¡ no tipo de 
material
 usado na obra. Na arte contempor
nea Ã© um material que nos faz pensar
 [...] 
tambÃ©m pude conhecer as obras de alguns artistas de que jÃ¡ tinha ouvido falar:
como C
ndido Portinari e Os GÃªmeos (grafiteiros), e tambÃ©m pude ver uma obra que jÃ¡ 
tinha visto em uma reportagem da TV ou na internet, que era uma nota de dÃ³lar 
personalizada.
 [...] 
As obras que mais me marcaram foram: a espiga de milho seca, em que no sabugo o 
artista implantou dentes de verdade; o piso de madeira que tinha elasticidade, 
no lugar da superfÃ-cie (chÃ£o) eram elÃ¡sticos que faziam a base e dava a 
sensaÃ§Ã£o de pula-pula; a saia que levantava, se vocÃª nÃ£o observasse bem, nem
percebia o fio que fazia o movimento da saia levantar e descer, a pessoa atÃ© 
podia pensar que a saia era mÃ¡gica. Mas de alguma forma tudo isso era um tipo 
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de ilusionismo... todas essas obras eram interessantes, despertavam a 
admiraÃ§Ã£o e a curiosidade.

[FOTO]

Prof
 Carolina (de azul) e alunos...

[FOTO]

Prof. Rodrigo e sua inseparÃ¡vel c
mera...

[FOTO]

Alunos da E.M. Mario Piragibe (t.1901) com as professoras Jacqueline, Carolina, 
imaculada (Ã  esquerda da foto), professora Claudia (Ã  direita) e professor 
Rodrigo, fotografando, diante do mar que encantou a todos!

O MAR DO RIO...

Mateus Diogo (t.1901): 
Essa Feira Ã© muito boa porque o p
blico nÃ£o precisa se deslocar para outros pontos da cidade, do paÃ-s ou do 
mundo, eles vem todas as artes em um lugar sÃ³. Foi deslumbrante ver obras de 
grandes pintores, como: Pablo Picasso, Fernando Botero, Alfredo Volpi, dentre 
outros artistas. Grandes quadros do passado e do presente. [...] AlÃ©m das 
grandes obras, tambÃ©m tem aquela vista maravilhosa do mar
!

Cinthia Santos (t.1901): 
AlÃ©m das obras, o que me marcou foi aquela vista linda de frente para o mar
.

Ediene Silva (t.1901): 
Algo que me marcou alÃ©m das obras foi a belÃ-ssima paisagem da zona portuÃ¡ria,
o que deixou o nosso passeio ainda mais agradÃ¡vel
.

Foi uma tarde alegre, de experiÃªncias marcantes e boas aquisiÃ§Ãµes de 
conhecimento.

Antes de irmos embora, enquanto aguardÃ¡vamos a chegada do Ã´nibus, Felipe e 
Thiago me contaram que eles tinham conhecido umas professoras que haviam citado 
o meu nome... Eles me levaram atÃ© elas e... Surpresa! TrÃªs colegas, 
professoras de Artes da rede, Daniele, V
nia e MÃ´nica, tambÃ©m se encontravam na 
ArtRio

, trabalhando na 
Oficina de Daniel Azulay
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!

ArtRio Kids 2011 - Oficina de Daniel Azulay

[FOTO]

Daniel Azulay e as professoras de Artes da rede que participaram da oficina para
crianÃ§as

[FOTO]

As professoras Daniele, V
nia JanuÃ¡rio e MÃ´nica Francese, na
 Oficina ArtRio Kids 2011
 de Daniel Azulay, atendendo as crianÃ§as da
 Casa de Apoio Ã s CrianÃ§as com C
ncer de Santa Tereza
 (CACCST) - jÃ¡ estÃ¡vamos para ir embora, quando chegou esta turminha animada!

[FOTO]

Eu e as professoras Daniele, V
nia e MÃ´nica

FRAGMENTOS DE RELATOS:

Jaqueline Souza (t.1901): 
A experiÃªncia de visitar a arte... conhecendo coisas novas, viajando no mundo 
atravÃ©s da arte.

Felipe Lima (t.1903, aluno monitor da ArtRio): 
A ArtRio foi nÃ£o sÃ³ uma feira interessante, mas uma enorme fonte de 
conhecimento e aprendizado, onde pude ver, apreciar e saber mais sobre os 
artistas e suas obras. Na ArtRio, eu fui um dos monitores e tive um maior 
contato com estas obras, o que me inspirou a seguir uma carreira, nÃ£o sei como 
vou conseguir, mas se estiver entre obras de Artes, eu estarei feliz
.

Thiago Santos (t.1903, aluno monitor da ArtRio): 
A ArtRio foi uma experiÃªncia que eu nunca esquecerei, pois foi afinal a 
realizaÃ§Ã£o de um sonho [Thiago planeja ser guia turÃ-stico], alÃ©m de me fazer
conhecer coisas novas. Conheci um verdadeiro mundo novo. Um universo totalmente 
diferente do que eu encontrava fora da escola. A escola jÃ¡ me passou diversas 
experiÃªncias quanto Ã  arte, e ir a ArtRio foi uma grande realizaÃ§Ã£o, atÃ© 
porque o desejo pela arte vem de famÃ-lia. Com tudo isso, aprendi a ver a arte 
com olhos diferentes, de uma outra forma.

     Prof
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 Carolina: 
O evento nos proporcionou uma tarde de lazer e cultura, em um momento 
agradÃ¡vel, onde, atÃ© quem nÃ£o Ã© fÃ£ da arte contempor
nea, se encantou com as diversas obras expostas, alÃ©m de, atravÃ©s da visita 
guiada, entender um pouco sobre o significado de cada obra.

     Prof
 Claudia: 
[...] tem algo que preciso destacar: a participaÃ§Ã£o dos alunos Felipe e Thiago
[...] que estudaram, pesquisaram, se informaram sobre a ArtRio e, no dia da 
Feira, foram os monitores de seus colegas de escola. O grupo [de alunos 
visitante] se mostrou atencioso e interessado. Garanto que se perguntarem a cada
aluno que participou desta aula diferente o que eles acharam, tenho certeza que 
vÃ£o dizer que foi uma aula inesquecÃ-vel
.

     Jurema Dias (mÃ£e acompanhante): 
O convite para a Feira Internacional de Arte Contempor
nea foi muito importante para os alunos, pois sÃ³ assim a grande maioria pode 
ver nÃ£o apenas obras de arte, mas tambÃ©m um mundo diferente do que eles vivem.
Eles interagiam, efetuavam perguntas sobre as obras e, quando nÃ£o perguntavam, 
prestavam atenÃ§Ã£o em tudo que era relatado. [...] AgradeÃ§o a oportunidade de 
ter participado deste evento e agradeÃ§o tambÃ©m em nome dos alunos que foram, 
pois daqui a 15 anos eles ainda lembrarÃ£o das coisas incrÃ-veis que viveram.

NOTA:
Os depoimentos da postagem sÃ£o registros imediatos Ã  visita Ã  ArtRio.

Para a prof
Jacqueline Mac-Dowell
 (
SME-RJ
) - assim como para todos que participaram -, este Projeto Piloto foi um 
sucesso, e ela jÃ¡ tem planos - junto aos organizadores da Feira e Ã  Secretaria
de EducaÃ§Ã£o - para as prÃ³ximas ediÃ§Ãµes da ArtRio! Portanto, fiquem atentos,
e nÃ£o deixem de inscrever seus alunos e sua escola para a
 ArtRio 2012
 (informaÃ§Ãµes no blog 
ConexÃ£o das Artes SME-RJ
)!

[FOTO]

FOTOS:
 Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins (nas em que apareÃ§o: prof. Rodrigo ou alunos)

AGRADECIMENTOS:
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 agradÃ¡vel recepÃ§Ã£o que nossa escola teve na 
ArtRio 2011
, ao apoio da 6
CRE, que disponibilizou o Ã´nibus, aos monitores da UFRJ e UERJ, que colaboraram
e participaram com os alunos nesta tarefa, aos colegas professores, Claudia 
Lopes (Fundamental I), Carolina C
ndido (Geografia), em especial, professor Rodrigo Peres (HistÃ³ria), que 
acompanhou Thiago e Felipe, a Adjunta de DireÃ§Ã£o de nossa escola, Rosalina 
Monteiro, que - discretamente, nos 
bastidores
 da E.M. Mario Piragibe - agilizou e tornou possÃ-vel toda esta nossa atividade 
extra classe, Ã  mÃ£e de uma de nossas alunas, Jurema Dias Bezerra, grande 
incentivadora das artes, sempre presente em nossas visitas aos espaÃ§os 
artÃ-sticos-culturais, e - claro - Ã  prof
 Jacqueline Mac-Dowell, SME-RJ, pela oportunidade singular!

PARABÃ‰NS, FELIPE E THIAGO PELO EXCELENTE TRABALHO!

PARABÃ‰NS, ALUNOS DA E. M. MARIO PIRAGIBE!

6Âªcre
(247)
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artesvisuais
(68)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Uma maravilha ver esses adolescentes em contato direto com a arte ... assim 
podemos refletir sobre a educaÃ§Ã£o ... sobre o quanto vale a pena ser educador 
, contribuindo para um mundo melhor. Eu acredito na juventude ... e vocÃª?
Postado por 
Adilson Pinto
 em 02/11/2011 10:47

Excelente oportunidade para os alunos vivenciarem experiÃªncias com Arte.
ParabÃ©ns Ã  Professora Imaculada e todos que a apoiaram nesse evento!
Postado por 
Luciana G R Lima
 em 02/11/2011 19:34

Pela arte nossos alunos podem ver o mundo de sonhos realizÃ¡veis! E isso nÃ£o 
tem preÃ§o.
A oportunidade de aceso a cultura Ã© um dos ingredientes que contribuem para o 
crescimento humano.
Atividades extra-classe sÃ£o sempre prazerosas! ParabÃ©ns a escola que se 
prontificou a tornar o passeio em um  grande aprendizado.
Simplesmente lindo!!!!!
Postado por 
Claudia de Moraes
 em 03/11/2011 22:12

Foi muito gratificante ver os nossos alunos empregando o que aprenderam em sala 
de aula, e ampliando ainda mais os seus horizontes. Excelente oportunidade!!!!! 
ParabÃ©ns profÂª Imaculada,  Thiago e Felipe(T.1.903).
Postado por 
Rosalina Fortes Monteiro
 em 16/11/2011 09:25

Esta visitaÃ§Ã£o foi de grande importÃ¢ncia para os alunos,  pois abriu novos 
horizontes, novos conhecimentos e o interesse pela arte.  Ã‰  bom ver esses 
jovens participando e aprendendo num ambiente tÃ£o especial e importante como a 
ArtRio. Desejo que a profÂª Imaculada continue participando com seus alunos de  
eventos tÃ£o importantes como este.
Postado por 
ClÃ¡udia Lopes da Silva
 em 18/11/2011 14:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 26/10/2011

 <TÃTULO>
Analete, Margarete e PatrÃ-cia, ajudando a construir sonhos no bairro Jardim 
Maravilha

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, Sinvaldo! ParabÃ©ns pelo trabalho! Obrigada pelo incentivo e 
reconhecimento do trabalho! Sua presenÃ§a foi significativa demais! Bjs
Postado por 
PatrÃ-cia MendonÃ§a
 em 26/10/2011 00:52

PARABÃ‰NS SINVALDO! A MATÃ‰RIA FICOU MUITO ATRATIVA, VOCÃŠ CONSEGUIU TRANSCREVER
A ESSÃŠNCIA DO TRABALHOI QUE DESENVOLVEMOS AQUI! ME SINTO MUITO HONRADA E 
AGRADEÃ‡O A DEUS POR SUA VIDA E POR MINHA EQUIPE 
DE TRABALHO QUE FAZ COM QUE TUDO ISSO ACONTEÃ‡A!! BESOS
Postado por 
MARGARETE RODRIGUES
 em 26/10/2011 16:15
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Oi Sinvaldo! Muito boa a divulgaÃ§Ã£o do trabalho da Unidade Escolar. Obrigada 
pelo incentivo!!! Bjs!!!
Postado por 
Analete
 em 26/10/2011 20:29

ParabÃ©ns a Margarete, PatrÃ-cia e Analete que desenvolvem sem dÃºvida um 
excelente trabalho pedagÃ³gico com as crianÃ§as. Sempre estou na escola e posso 
perceber isso. PARABÃ‰NS!!!
Postado por 
Nathalia Lemos
 em 26/10/2011 21:51

CompetÃªncia associada ao amor,carinho,empenho e dedicaÃ§Ã£o fazem desta equipe 
um sucesso!! E com isso todos saem ganhando.  ParabÃ©ns!!! VocÃªs promovem uma 
educaÃ§Ã£o de excelÃªncia!!!!
Postado por 
Rozani Mairi Brazil LourenÃ§o AndrÃ©
 em 27/10/2011 22:28

ParabÃ©ns!! adorei a matÃ©ria! , muito bom saber que existem profissionais que 
nÃ£o apenas trabalham com EducaÃ§Ã£o , mais tambÃ©m atuam com Amor , fidelidade 
e propÃ³sitos que,de toda forma possÃ-vel, aumenta a esperanÃ§a de um futuro 
melhor para nossas crianÃ§as.Beijos!
Postado por 
Rosa Araujo
 em 27/10/2011 23:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/10/2011

 <TÃTULO>
Ã€ Professora Yara com muito amor e afeto

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Realmente a Yara Ã© uma professora nota 10, alÃ©m de um ser humano 
fantÃ¡stico!... A educaÃ§Ã£o pÃºblica precisa de mais profissionais assim... 
ParabÃ©ns pelo seu excelente trabalho, querida colega! Beijos carinhosos!
Postado por 
Alexandre Machado
 em 26/10/2011 22:54

ParabÃ©ns a linda amiga e excelente profissional. Seu trabalho Ã© maravilhoso. 
Grande agente de transformaÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o PÃºblica Carioca.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 27/10/2011 10:01

ParabÃ©ns a ProfÂª Yara, aos queridos alunos, a diretora Maria JosÃ© e aos 
demais professores e funcionÃ¡rios que fazem da Narcisa AmÃ¡lia uma escola tÃ£o 
querida, tÃ£o maravilhosa e que jamais serÃ¡ esquecida por todos que passaram 
por ela.
Agradecemos a visita dos professores Sinvaldo do Nascimento e Rodrigo Abreu que,
com muito carinho e simpatia, nos elogiaram e prepararam esta matÃ©ria sobre a 
nossa escola.  Ficamos todos muito felizes e orgulhosos.
Postado por 
Eliana Novaes
 em 27/10/2011 21:39

Yara Ã© uma profissional extremamente dedicada, muito inteligente, com um grande
carÃ¡ter e com uma energia e bom humor cativantes. Ela Ã©  show de bola!!!
Postado por 
Ana Carla
 em 28/10/2011 09:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
Aula-passeio na Quinta da Boa Vista

<TAGS>
Tags: 
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10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Que passeio maravilhoso! A Quinta ainda Ã© um dos lugares mais aprazÃ-veis do 
RJ. Ã‰ muito bom passar um dia entre animais e quadriciclos... Ã‰ verdade! 
EngraÃ§ado, mas Ã© verdade. Me remete a infÃ¢ncia, que tanto prezo. AbraÃ§os 
para todos da EMJSG!
Postado por 
Regina
 em 31/10/2011 22:38

ParabÃ©ns aos professores por proporcionar aos alunos esta excelente atividade. 
Nossas crianÃ§as merecem!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 01/11/2011 16:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 25/10/2011

 <TÃTULO>
Doutel no Anima Escola

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, artesvisuais, animaescola.
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O Rioeduca visitou O 
CIEP Armindo Doutel de Andrade
na 9
 CRE
a algumas semanas para conhecer o trabalho de animaÃ§Ã£o que vem sendo 
desenvolvido e que vai fazer parte da mostra de 2011 do Projeto Anima Escola. 
Quem nos recebeu carinhosamente e nos
conta esta experiÃªncia
Ã© a professora Regente da Sala de Leitura Marylice.

O CIEP Doutel de Andrade
desenvolve projetos em mÃ-dia educacional
 hÃ¡ algum tempo, participando de vÃ¡rios Projetos da SME. Desde 2009 vem 
vivenciando cursos de animaÃ§Ã£o promovidos pelo 
Anima Escola
*
. Em 2011 teve seu Projeto de AnimaÃ§Ã£o em ProduÃ§Ã£o AutÃ´noma selecionado 
para compor o DVD do Anima Escola.

A direÃ§Ã£o do CIEP na figura da 
Diretora-adjunta Rosangela de Carvalho
, em conjunto com a professora regente de 
Sala de Leitura Marylice Silva 
convidaram o 
Professor Ã‰lcio Arian 
de Geografia a organizarem o Projeto 
Conceitos Animados de Geografia
.

[FOTO]

O Professor Ã‰lcio Arian empenhado em tornar seus alunos protagonistas no 
processo ensino-aprendizagem, escreveu o roteiro: A BOLA GIRA, E O MUNDO TAMB
M, onde experimentou novos olhares sobre a cartografia, na produÃ§Ã£o de vÃ-deo 
de animaÃ§Ã£o para posterior utilizaÃ§Ã£o em sala de aula 
 novo material pedagÃ³gico produzido pelos prÃ³prios educandos, ampliando assim 
as possibilidades e as linguagens das aulas de Geografia, perseguindo o ideal de
formar educandos educadores.

[FOTO]

A partir do roteiro do Professor Ã‰lcio e revisado pela Professora de Artes 
CÃªnicas Evelyn Costa, a Professora Marylice produziu o roteiro de animaÃ§Ã£o, 
que tem o seguinte storyline: 

Unindo futebol, equivocadas falas conhecidas de jogadores, ex-jogadores e 
presidentes de clubes de futebol, Jeffinho aprende Coordenadas GeogrÃ¡ficas, 
atraÃ§Ãµes turÃ-sticas de vÃ¡rios paÃ-ses e reflete sobre a import
ncia da escola na vida de um jovem estudante.
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Todos os alunos do 6
 ao 9
 ano de escolaridade foram convidados para o lanÃ§amento do Projeto que ocorreu 
em 1
 de setembro, com a apresentaÃ§Ã£o da proposta pelos professores organizadores e
a visualizaÃ§Ã£o do vÃ-deo 
Animando
 de Marcos MagalhÃ£es. Em seguida os alunos definiram quais as tÃ©cnicas de 
animaÃ§Ã£o que seriam mais adequadas Ã  proposta do filme e escolheram em que 
gostariam de atuar: fotografia, desenho, pintura, atuaÃ§Ã£o, animaÃ§Ã£o, 
sonoplastia,... A partir daÃ-, desenhos, recortes, massinha, softwares de 
animaÃ§Ã£o, pintura, sonoplastia,... passaram a fazer parte do cotidiano de 
aproximadamente vinte alunos do CIEP Doutel de Andrade, que vocÃªs podem 
conferir nas imagens e nos pequenos trechos a seguir.

Professora Marylice Silva
 [VÃDEO]

[FOTO]

*

Um projeto de capacitaÃ§Ã£o na linguagem da AnimaÃ§Ã£o, especialmente concebido 
para as escolas, onde professores e alunos participam de um programa pedagÃ³gico
com aulas teÃ³ricas e prÃ¡ticas, durante o qual realizam filmes de animaÃ§Ã£o.

A proposta do ANIMA ESCOLA aposta na incorporaÃ§Ã£o da animaÃ§Ã£o Ã s prÃ¡ticas 
educativas de maneira que possibilitem a criaÃ§Ã£o de diferentes formas de 
expressÃ£o, proporcionando aos alunos explorar suas prÃ³prias identidades e 
construir outros modos de produÃ§Ã£o de conhecimento. 
(Continua...)
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9Âªcre
(227)

artesvisuais
(68)

animaescola
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Agradecemos a todos os alunos participantes deste projeto e que ele tenha muito 
significado em suas vidas.
Agradecemos tambÃ©m Ã  direÃ§Ã£o e a todos os colegas que acreditaram em nosso 
trabalho e contribuÃ-ram direta ou indiretamente para sua realizaÃ§Ã£o.
Querem saber mais, acessem o Blog do Doutel e o Blog do Anima escola: 
http://ciepdoutel.blogspot.com e http://animaescola.wordpress.com/
Obrigada!
Marylice Silva - SL do Doutel
Postado por 
Marylice
 em 25/10/2011 19:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/10/2011

 <TÃTULO>
Arte, ecologia e cidadania - N.A. Nise da Silveira

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, artesmusicais, artesvisuais.

 [VÃDEO]

A arte nÃ£o responde; pergunta!
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(Bienal da MERCOSUL

     Porto Alegre-2003)

O N
cleo de Artes Nise da Silveira participou da Mostra de DanÃ§a da 3
 CRE com coreografias baseadas no Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico
Ã‰ pau, Ã© pedra, Ã© o fim do caminho...
 (clique para ver na Ã-ntegra). 

Vamos conhecer um pouco do projeto e como as coreografias o desenvolveram.

 O N
cleo de Artes tem como funÃ§Ã£o nÃ£o sÃ³ ampliar o tempo de permanÃªncia do 
aluno na escola, mas, ao fazÃª-lo, atender as duas demandas nos campos 
simbÃ³lico e cognitivo.

     O aluno vem em busca de formas de 
expressar sua sensibilidade, suas habilidades, quer se situar no mundo, perante 
seu grupo e sua famÃ-lia, mostrando que Ã© capaz de fazÃª-lo, seja danÃ§ando, 
pintando, escrevendo, representando.

Isso deve levÃ¡-lo tambÃ©m a refletir acerca do mundo que o cerca e a 
manifestar-se criticamente de uma forma nova, nÃ£o usual no seu cotidiano, 
utilizando-se da linguagem da arte como expressÃ£o de seu posicionamento no 
mundo.

Este ano o N
cleo Nise da Silveira mudou-se, como vimos no post 
Conhecendo as novas instalaÃ§Ãµes do N.A. Nise da Silveira - 3
 CRE
, e repensou a sua prÃ¡tica levando em conta que estamos no Ano Internacional 
das Florestas inseriu o tema em seu planejamento.

 Nosso N
cleo de Arte estÃ¡ situado na fronteira da Serra da MisericÃ³rdia, com seus 
ltimos resquÃ-cios de Mata Atl
ntica, seus quase 900 mil habitantes em sua maioria em 98 favelas que compÃµem o
Complexo do AlemÃ£o, da Penha e do Juramento.

Assim, podemos constatar que o assunto 
florestas
 nÃ£o Ã© algo distante, subjetivo, que diz respeito apenas a 
ecochatos
, atrÃ¡s de macacos dourados, tartarugas e Ã¡rvores.
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Ã‰ assunto presente e permanente na qualidade de vida, nas possibilidades de 
permanÃªncia da vida, na pureza da Ã¡gua que bebemos, do ar que respiramos. O 
uso responsÃ¡vel que fizermos das florestas e de sua sustentabilidade, 
garantirÃ¡ nossa sobrevivÃªncia no planeta.

A partir daÃ- e sob a inspiraÃ§Ã£o da frase que abre este artigo, a metodologia 
foi definida. 
 Essa Ã© a metodologia: escolher a imagem, o texto, a peÃ§a, a m
sica, a danÃ§a; trabalhar os olhos, os ouvidos, o corpo, 
escavando
 sentidos, interagindo com a obra e recriando, 
fazendo dessa experiÃªncia um encontro de outra ordem com a arte e as coisas da 
vida.
(Mirian Celeste e Gisa Picosque) (...)

Diante do tema escolhido, fazer a busca pessoal, a pesquisa e a seleÃ§Ã£o. Na 
sala de aula, expor os alunos Ã  nova situaÃ§Ã£o. Digerir antropofagicamente e 
regurgitar uma nova criaÃ§Ã£o.
 Enfim, fazer arte Ã© repensar sua realidade e expressÃ¡-la artisticamente. 
Perguntar de outra maneira, nÃ£o fornecendo a resposta, mas buscando-a. 
 Essa afirmaÃ§Ã£o dÃ¡ o norte para a empreitada: o trabalho com arte suscita 
mais perguntas que respostas. O professor pesquisador formula constantemente 
suas perguntas e conforme encontra as respostas, formula novas perguntas. As 
certezas sÃ£o efÃªmeras, a busca Ã© que Ã© constante.

O resultado vem atravÃ©s das coreografias apresentadas. Alma Lavada, de 
responsabilidade das prof
s. Carmem L
cia e Viviane, mostra as Ã¡guas de marÃ§o que 
fecham o verÃ£o e lavam as almas dos homens, trazendo frescor, harmonia e poesia
neste trabalho coreogrÃ¡fico.

[FOTO]

JÃ¡ a coreografia S.O.S Floresta repensa essa floresta tÃ£o prÃ³xima, na Serra 
da MisericÃ³rdia e tÃ£o distante por causa da ocupaÃ§Ã£o desordenada. 
A m
sica da primeira parte da coreografia foi composta por Wesley Frias, aluno de 
Hip Hop, e alerta sobre a devastaÃ§Ã£o da natureza causada pelo homem. 
Precisamos replantar esperanÃ§a.
 A responsÃ¡vel foi a Prof
. ClÃ¡udia Teresa.

[FOTO]

A coreografia Som da Terra 
traz uma narrativa poÃ©tica e contempor
nea, ainda se questionando por que se derrubam Ã¡rvores. Este trabalho 
coreogrÃ¡fico mostra um figurino reciclado, reaproveitando restos de malha, 
conduÃ-tes de obra e latÃ£o de lixo, para compor a cena coreogrÃ¡fica e tinta fl
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or para os efeitos com uso de luz negra. As Prof
s. ResponsÃ¡veis sÃ£o ClÃ¡udia Teresa e Joselene Lemos.

[FOTO]

Por fim, a Tropa de Elite das Artes entra em cena com o belo painel 
representando o cenÃ¡rio do Complexo do AlemÃ£o, pintado pelos alunos de Artes 
Visuais da Prof
 Maria Celina.

[FOTO]

A Tropa de Elite das Artes quer 
 divulgar e dar a devida import
ncia ao trabalho com a Arte na Unidade de ExtensÃ£o. (...) A arte transforma 
vidas e jÃ¡ percebemos isso no comportamento de nossas crianÃ§as. O trabalho 
coreogrÃ¡fico foi elaborado pelas prof
s. ClÃ¡udia Teresa e Joselene Lemos.

Certamente, a arte e o esporte proporcionam aos alunos uma perspectiva de futuro
diferente. O aplauso ao final das apresentaÃ§Ãµes Ã© mais um incentivo a este 
porvir melhor.

[FOTO]

Veja com atenÃ§Ã£o o vÃ-deo com algumas fotos das apresentaÃ§Ãµes:
 [VÃDEO]

Imagens, texto do PPP do N
cleo de Artes e outros adaptados cedidos pela Prof
 Joselene Lemos.
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3Âªcre
(223)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns ,Mostra de Artes.Excelente as imagens,lindo o painÃ¨l dos alunos do 
AlemÃ¢o,bem estilo Naif.Dra Nise da Silveira estÃ¡ muito bem 
homenageda,recebendo em troca a essÃªncia da Arte.
AbraÃ§os
Postado por 
ADELIA AZEVEDO
 em 28/10/2011 20:01

Mais uma vez a Equipe do NÃºcleo de Arte Nise da Silveira estÃ¡ de parabÃ©ns 
pelo trabalho de qualidade que vem desenvolvendo. Ã‰ muito bom podermos oferecer
aos nossos alunos oportunidades de expressÃ£o, reflexÃ£o e conhecimento atravÃ©s
de mÃºltiplas linguagens.
Postado por 
Teresa Martins
 em 29/10/2011 11:31

Toda esta integraÃ§Ã£o sÃ³ Ã© possÃ-lvel quando as Oficinas trabalham em 
conjunto; assim Ã© fundamental para que o EspetÃ¡culo aconteÃ§a.

 10 para Artes Visuais e Ãudio, VÃ-deo e AnimaÃ§Ã£o; duas Oficinas que estÃ£o nos
 bastidores da ProduÃ§Ã£o e sÃ£o conhecidas como DESENHO e RÃDIO. 

ParabÃ©nnnnnssssss!!!!!!!
Postado por 
Gabriel Rodrigues
 em 28/11/2011 00:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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TerÃ§a-feira, 25/10/2011

 <TÃTULO>
Blog da E.M. MarÃ-lia de Dirceu repaginado!

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogdeescolas.

Recebi a notÃ-cia de que o blog da E.M.MarÃ-lia de Dirceu passou por uma 
repaginada! Resolvi conferir e mostrar a vocÃªs que acompanham o Rioeduca.

Se vocÃª fala espanhol, terÃ¡ a oportunidade de comunicar-se com mais de 450 
milhÃµes de pessoas no mundo que a usam.
Isso tambÃ©m pode significar ter um n
mero maior de possibilidades no mercado de trabalho.
O Espanhol Ã© falado nos cinco continentes.
O Espanhol Ã© a segunda lÃ-ngua mais utilizada na comunicaÃ§Ã£o internacional
AquÃ- se estudia Espa
ol

[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns a E.M. MarÃ-lia de Dirceu pelo retorno de seu blog . Ele ficou ainda 
mais bonito com as novas publicaÃ§Ãµes!
Fatima Costa
Equipe Rioeduca 2
 CRE
fatimarcosta@rioeduca.net
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2Âªcre
(192)

blogdeescolas
(54)

 <COMENTÃRIOS>

Todas as escolas deveriam ter seus Blogs e repaginar aqueles que estÃ£o 
desatualizados!
Postado por 
Adriano
 em 25/10/2011 18:24

Adriano, digo sempre que os blogs sÃ£o potfolios digitais e sendo de escolas 
ficam muito mais criativos.
ParabÃ©ns a E.M. MarÃ-lia de Dirceu pelo seu retorno ao mundo virtual.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 25/10/2011 21:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/10/2011

 <TÃTULO>
Vinte e Quatro Cariocas e Uma Baianinha

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

[FOTO]

O Rioeduca conta hoje, o projeto 
24 cariocas e 1 baianinha
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,desenvolvido pela Professora Beth e sua turminha da E.I 20. A idÃ©ia surgiu a 
partir do interesse e curiosidade das prÃ³prias crianÃ§as.

A Professora costuma utilizar a m
sica em diversos momentos e atividades .Certo dia do mÃªs de setembro, Beth 
ensinou a cantiga popular 
sou carioca da gema
 e os pequenos amaram, queriam que cantasse a toda hora! 

O projeto ganhou asas quando a turma questionou o que era 
carioca
? A professora relata que a conversa foi ficando mais e mais interessante, ao 
ponto de falarem sobre 
naturalidade
 e 
nacionalidade
. Os olhinhos brilhavam! Estavam curiosos e envolvidos na nova descoberta. Beth 
queria aumentar ainda mais o interesse das crianÃ§as, e trouxe para a sala todas
as certidÃµes de nascimento da turma, assim, durante o animado bate papo, 
descobriram que entre os vinte e quatro cariocas presentes, havia uma linda 
baianinha!!!

[FOTO]

A pequena Ana Paula ficou feliz em compartilhar com os amiguinhos um pouco da 
sua histÃ³ria. Acrescentou tambÃ©m, que jÃ¡ visitou a Bahia, e que tem avÃ³s, 
tios e primos lÃ¡! Mas lÃ¡, onde?
Hora de ver os mapas!! Atenciosa, Beth mostrou no mapa do Brasil, o Rio de 
Janeiro e a Bahia. Novamente a novidade foi uma festa!

A turma conheceu a m
sica 
Cariocas
 de Adriana Calcanhoto, e se surpreendeu com a pesquisa sobre pontos turÃ-sticos
da Cidade Maravilhosa, inclusive sobre o prÃ³prio SambÃ³dramo, onde estudam, 
palco de grande alegria para todo o mundo.

A arte e a poesia tiveram lugar privilegiado no projeto, pois a turma criou um 
lindo poema, que deixou Beth sem palavras.

[FOTO]

EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© isso: CriaÃ§Ã£o, imaginaÃ§Ã£o, alegria, curiosidade, m
sica, arte, poesia, aprendizagem e muita alegria!!! CrianÃ§as pequenas sÃ£o 
capazes de nos emocionar com suas perguntas, respostas e criatividade. O 
Rioeduca parabeniza a Professora Beth, aos vinte e quatro cariocas e a linda 
baianinha pelo sucesso do projeto.
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Amei o Projeto e adimensÃ£o que ele tomou. Muito bom poder contar que educadores
tÃ£o especiais assim. Bjs
Postado por 
Margarete
 em 27/10/2011 14:25

Que projeto fantÃ¡stico!! Amei!!! ParabÃ©ns pela bela postagem!!
Postado por 
Elenice
 em 27/10/2011 14:37

Adorei o desdobramento dessa descoberta e da sensibilidade da professora, que 
aproveitou toda curiosidade para desenvolver um lindo projeto! Perfeito
PARABENS!!!
Postado por 
Claudia de moraes Nascimento
 em 27/10/2011 19:22

ParabÃ©ns Ã  professora pelo excelente trabalho desenvolvido. Em nome da Escola 
Portugal .
Postado por 
Alexandre Roque
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 em 27/10/2011 20:15

ParabÃ©ns para professora Beth por partilhar atravÃ©s deste relato sua 
experiÃªncia no trabalho com a Diversidade de forma prazerosa e aproveitando a 
curiosidade latente em nossos pequeninos para construÃ§Ã£o do saber e respeito. 
Que este trabalho baseado no prazer de aprender, existente na EducaÃ§Ã£o 
Infantil, possa ser vivenciado em todas as sÃ©ries, momentos de nossas vidas. 
Aprender estÃ¡ envolvido com seduÃ§Ã£o e prazer.
Postado por 
Juassiara Candida Rodrigues Pereira
 em 29/10/2011 14:01

Qdo quiserem e puderem acompanhem o movimento da turma 20 em 
http://meusmovimentos.blogspot.com/
Postado por 
Beth  Lopes
 em 30/10/2011 18:38

Beth,
 ParabÃ©ns pelo projeto!
   denise
Postado por 
Denise Pereira
 em 31/10/2011 09:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/10/2011

 <TÃTULO>
Projeto de Portas Abertas

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, riodeleitores.

[FOTO]

Projeto de Portas Abertas, criado recentemente pela 
professora ValÃ©ria da Sala de Leitura 
da 
Escola Municipal Ubaldina Dias JacarÃ© 
 9
 CRE
, visa facilitar o contato da comunidade com a leitura.

Os alunos de 4
 e 5
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 anos juntamente com a professora colocam alguns livros na bolsa e visitam a 
comunidade do entorno escolar oferecendo leitura dos mesmos. Muitas vezes as 
pessoas visitadas tambÃ©m contam suas histÃ³rias ou 
causos
.

[FOTO]

O projeto enviado estÃ¡ 
fresquinho
. A moradora (Sr
 Mara) que aparece na foto com os alunos, foi uma das primeiras que visitamos. A
princÃ-pio, visitaremos uma casa por semana.

[FOTO]

ComeÃ§amos o projeto com os alunos (autorizados pelos responsÃ¡veis) de 4
 e 5
 anos para que possa ter continuidade em 2012 visto que, a partir do prÃ³ximo 
ano nossa escola funcionarÃ¡ somente com turmas de 4
, 5
 e 6
 anos.

SaÃ-mos com um grupo de quatro alunos. Selecionamos previamente os livros que 
iremos levar na bolsa , que Ã© a bolsa da Bienal onde fiz um patchcolagem.

[FOTO]

Fazemos uma leitura coletiva ainda na escola do livro a ser lido e tecemos 
comentÃ¡rios a cerca do mesmo, sÃ³ entÃ£o partimos para casa. As visitas duram 
em mÃ©dia 40 minutos.

A comunidade sempre nos recebe muito bem, o que faz os alunos ficarem empolgados
com o projeto.

[FOTO]

Ainda acho cedo para fazer uma avaliaÃ§Ã£o, mas seja como for, jÃ¡ valeu a pena 
pelas experiÃªncias que vivemos atÃ© agora.

[FOTO]
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FaÃ§o um trabalho intenso com os professores e alunos voltados para a promoÃ§Ã£o
de leitura. SÃ£o rodas de leitura, piquenique literÃ¡rios, teatros, guardiÃµes 
literÃ¡rios (com os alunos do grÃªmio), 
RODOTECA -
O CardÃ¡pio de Livros que Vai atÃ© VocÃª
 - que Ã© o Projeto de Sala de Leitura de 2010, entre outros. Mas era preciso 
seduzir
 a comunidade e foi assim, de repente, que nasceu o projeto.

Como estÃ¡ muito recente, neste perÃ-odo (4
Bimestre), estarÃ¡ em fase de experimentaÃ§Ã£o para criar forma e forÃ§a em 
2012.

Minha ideia era ter responsÃ¡veis monitores para nos auxiliarem nas visitas, 
pois eles mais do que ninguÃ©m conhecem a comunidade e as pessoas que precisam 
receber um pouco de carinho atravÃ©s das histÃ³rias. 

Os livros levados na bolsa tambÃ©m poderÃ£o ficar emprestados, fazendo com que 
os responsÃ¡veis frequentem Ã  Sala de Leitura para devolvÃª-los e entrem em 
contato com a leitura por gosto, prazer e vontade.

Desta forma o Projeto e o PPP estariam interligados, jÃ¡ que esse acredita que a
devida distinÃ§Ã£o entre os papÃ©is da escola e da famÃ-lia faz-se cada vez mais
importante e urgente para que haja maior participaÃ§Ã£o da famÃ-lia na 
formaÃ§Ã£o do aluno. Com isso haverÃ¡ maior progresso na aprendizagem, no que 
diz respeito aos valores, conceitos, Ã©tica, moral e tantas outras questÃµes 
fundamentais na formaÃ§Ã£o da crianÃ§a se conseguirmos definir papÃ©is e 
integrar escola/comunidade. 

[FOTO]

O texto e as imagens nos foi gentilmente enviados pela professora ValÃ©ria da 
Sala de Leitura da E. M. Ubaldina Dias JacarÃ©.

Agradecemos a professora
ValÃ©ria e convidamos vocÃª a fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
.
 Basta clicar na imagem abaixo e escrever para o Representante da sua CRE
 enviando seu Projeto. 

[FOTO]
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9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo lindo projeto! Obrigada por compartilhar tantas ideias bacanas.
Postado por 
BÃ¡rbara Mendes
 em 27/10/2011 15:23

O trabalho que a professora ValÃ©ria desenvolve em nossa escola Ã© belÃ-ssimo, 
os alunos amam visitar a sala de leitura e ouvir as suas histÃ³rias. Ela, alÃ©m 
de oferecer leitura, estÃ¡ levando os alunos a se emocionarem com o seu jeito de
contar  histÃ³rias. Agora na escola Ubaldina Dias JacarÃ© existe um batalhÃ£o de
aprendizes de contadores de histÃ³rias. ParabÃ©ns amiga pelo belÃ-ssimo 
trabalho!!!!!
Postado por 
Marcia Cristina Alves Marinho
 em 27/10/2011 21:50

Ã‰ com grande orgulho que digo:- Professora ValÃ©ria, obrigado por fazer parte 
da nossa escola. Seu empenho, dedicaÃ§Ã£o e amor pelo que faz contagia a todos 
nÃ³s. Nossos alunos estÃ£o maravilhados em participar dos projetos da Sala de 
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Leitura e cada vez mais procuram se dedicar e virar um leitor com amor. 
ParabÃ©ns pelo seu trabalho! Com carinho, sua Diretora.
Postado por 
RoseclÃ©a SalÃ§a M. Finoti
 em 27/10/2011 23:13

O trabalho da professora foi um ganho imenso para a escola e para toda a 
comunidade. O brilho no olhar das crianÃ§as que despertam para o prazer da 
leitura na escola hoje Ã©, em grande parte, fruto do encantamento que tal 
professora provoca. ParabÃ©ns, ValÃ©ria!
Postado por 
Suzete Vitari
 em 31/10/2011 08:43

ValÃ©ria, parabÃ©ns por mais este belo trabalho,que mesmo estando apenas 
comeÃ§ando, jÃ¡ despertou grande interesse e muitos elogios. Isso  mostra mais 
uma vez todo o amor que vocÃª dedica a sua profissÃ£o. Beijocas!
Postado por 
Ana LÃºcia Leone
 em 31/10/2011 15:01

Fico feliz que a escola em que meu filho(Juliano Suzano) estuda realize um 
projeto extremamente bonito e importante,tanto para os alunos ,como para a 
comunidade.
ParabÃ©ns a professora ValÃ©ria e a toda a equipe da Ubaldina Dias jacarÃ©.
Postado por 
Marcia de Freitas Suzano
 em 09/12/2011 11:28

A professora ValÃ©ria Ã© sem dÃºvida uma visionÃ¡ria. Com tanta paixÃ£o pelo que
faz e tantas ideias boas... Fazem com que os alunos se interessem mais e mais 
pela leitura. ParabÃ©ns Ubaldina Dias JacarÃ© pelo belo trabalho!
Postado por 
Rebeca Ferreira
 em 21/12/2011 15:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
MarÃ© de HistÃ³rias no CIEP Ministro Gustavo Capanema

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos, riodeleitores.

O 
CIEP Ministro Gustavo Capanema
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 em parceria com a 
ONG Redes de MarÃ©
 realizou nessa quarta 26 de outubro, a atividade literÃ¡ria MarÃ© de 
HistÃ³rias. O evento proporcionou momentos de atividades diversificadas junto 
aos alunos. O grupo fez Roda de Leitura, ContaÃ§Ã£o de HistÃ³rias, Dobraduras, 
IlustraÃ§Ãµes e ProduÃ§Ã£o Textual.

[FOTO]

[FOTO]

Essa atividade estÃ¡ em conson
ncia com o Projeto 
Rio, uma Cidade de Leitores
. Ainda nessa pespectiva, a U.E. tambÃ©m realiza o momento 
PÃ© de Livro
 onde os alunos passam 50 minutos do dia (Ã  combinar) para lerem os livros que 
pendem das Ã¡rvores do pÃ¡tio do CIEP. 

EntÃ£o, como se fossem frutas maduras no PÃ© de Livros, os alunos pÃµem-se a 
comÃª-las com enorme desejo de letras
...

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos da equipe dessa Unidade Escolar por acreditarem e investirem 
na EducaÃ§Ã£o Carioca!
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eventos
(210)

riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns as colegas do Ciep Gustavo Capanema, pelo Ã³timo trabalho. Muito bom o
trabalho "PÃ© de Livros", levando os allunos para outro espaÃ§o e de maneira 
diferente e acolhedora, eles "devoram" os livros. Nada mais gostoso que ler um 
livro embaixo de uma Ã¡rvore.Felicidades a todas! beijocas. Paz e Luz para 
todas.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 31/10/2011 12:37

Saudades da Ginastica Olimpica :/, quando puder voltarei .. adorei as fotos , 
sucesso pra todos .abraÃ§os.
Postado por 
Nathaly
 em 08/11/2011 20:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/10/2011

 <TÃTULO>
Anna AmÃ©lia QueirÃ³z Carneiro de MendonÃ§a - Uma defensora da EducaÃ§Ã£o!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

a equipe de educadores da Escola Municipal Anna AmÃ©lia de QueirÃ³z Carneiro de 
MendonÃ§a, investe em projetos e aÃ§Ãµes que visam formar jovens atuantes na 
busca de uma sociedade melhor, respeitando as diferenÃ§as e acreditando na 
igualdade de direitos de todo cidadÃ£o!

[FOTO]

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Conheci a Escola, do ladinho da 8Âª CRE e fico muito feliz em ve-la por aqui!!  
A equipe em sintonia buscando fazer o melhor por seus alunos, em uma Ã¡rea tÃ£o 
sofrida.
Isso aÃ- ! nÃ£o desistir! assim com Ana AmÃ©lia acreditar nos seus sonhos...
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ParabÃ©ns
Postado por 
Claudia de Moraes nascimento
 em 28/10/2011 18:04

Nunca pensei que fosse esta a histÃ³ria "da" Patrono da escola que fica aqui 
pertinho...
Sei que ela era uma escritora, mas nÃ£o sabia que defendia os estudantes... Numa
prÃ³xima oportunidade, gostaria que se falasse mais da escola... como sÃ£o as 
salas, que projetos fazem, quem sÃ£o os professores... NÃ£o sou professor, fico 
curioso!
ParabÃ©ns, Rioeduca! este espaÃ§o estÃ¡ cada vez melhor...
Postado por 
Adriano
 em 29/10/2011 12:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/11/2011

 <TÃTULO>
HistÃ³ria do Cinema e Literatura no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre.

[FOTO]

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes estÃ¡ sempre na vanguarda dos projetos. Conectado
com as novas tecnologias, cria pontes entre o passado, o presente e o futuro, 
entre as 
velhas histÃ³rias
 dos livrinhos de fÃ¡bulas infantis e as novas midias digitais... 

O tema gerador do Projeto PedagÃ³gico do CIEP de 2011 Ã© a
HistÃ³ria do Cinema
, e no mÃªs de outubro foi a vez do 
terror e suspense 
- que culminou n

o 
Evento de Leitura
,

no dia 26 de outubro, e contou com a participaÃ§Ã£o de um convidado muito 
especial, o ex-aluno, hoje escritor (inclusive de um dos livros da 
Biblioteca do Professor)
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, Henrique Rodrigues, alÃ©m de outra ex-aluna, a estagiÃ¡ria de LÃ-ngua 
Portuguesa, Arlene Costa, que, com a participaÃ§Ã£o de alunos e professores da 
escola, elaboraram uma contaÃ§Ã£o de histÃ³rias de assombrar!

[FOTO]

O pequeno aluno Daniel, um contador de histÃ³rias para adulto nenhum botar 
defeito! Fiquei encantada!

[FOTO]

Eu estive presente neste dia 26 de novembro no
 Evento de Leitura
, onde conheci muita gente simpÃ¡tica, como a diretora Ademilda e sua Adjunta, 
Sueli (que encontrei logo na subida da rampa, vestida de bruxa), o escritor e 
ex-aluno da escola, Henrique Rodrigues, as estagiÃ¡rias Aurea (de InformÃ¡tica) 
e Arlene Costa (Lingua Portuguesa), Solange, professora da Sala de leitura, Ana 
Carolina, representante do projeto Bairro Educador! Eu jÃ¡ conhecia Gisele, 
coordenadora pedagÃ³gica, primeiro pelas redes sociais, Twitter e Facebook, 
depois, pelo blog que ela gerencia, o 
BlogAdÃ£o
, que jÃ¡ divulguei aqui, no 
Rioeduca - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
 - e, entÃ£o, presencialmente.

[FOTO]

A bruxa Sueli (adjunta de direÃ§Ã£o) na subida da rampa, logo cheguei ao CIEP!

Contando histÃ³rias.... 

Na verdade, nÃ£o foi a primeira vez que es

tive no CIEP! Quando fui visitar a
 E.M. Amarelinho
, assim desci da passarela 27, que cruza a Av. Brasil, em vez de seguir para a 
esquerda, como me indicou a 
prof
 Silvana
, virei Ã  direta e nÃ£o avistei nenhuma escola! Perguntei a dois moradores 
antigos, que disseram nunca ter ouvido falar da 
E.M. Amarelinho
 (tudo porque, durante muitos anos a escola ficou conhecida por 
Casa da CrianÃ§a
)! Uma senhora, que disse morar nos conjuntos hÃ¡ mais de dezoito anos, levou-me
atÃ© o 
CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes
, que fica a apenas alguns metros da escola em que pretendia ir, visto eu 
ter-lhe contado que conhecia a coordenadora de lÃ¡! Quase rolei ladeira abaixo 
porque nÃ£o enxerguei a enorme escadaria de acesso do Conjunto habitacional 
Amarelinho ao CIEP! Gisele nÃ£o pareceu surpresa com minha visita inesperada e, 
com a mesma simpatia do mundo virtual em que a conhecia, foi me apresentando o 
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CIEP! Como eu tinha hora marcada com as professoras do Amarelinho, nÃ£o pude me 
demorar; prometi voltar em outra ocasiÃ£o e Gisele me acompanhou atÃ© a escola, 
para eu nÃ£o correr o risco de me perder, de nÃ£o encontrar o caminho 
novamente...

Como o prometido, voltei! E foi muito gratificante ver alunos e professores 
trabalhando de um modo diferente... NÃ£o foi apenas um 
dia de visitas
, em que o CIEP recebeu o ex-aluno Henrique para uma palestra! Alunos e 
professores nÃ£o ficaram apenas como espectadores do palestrante, mas foram 
tambÃ©m protagonistas do evento, realizando diversas atividades relacionadas ao 
tema do mÃªs: 
terror e suspense
! As crianÃ§as ouviram a histÃ³ria contada por Arlene e depois dramatizaram a 
histÃ³ria. Os alunos participaram com muito entusiasmo, tanto em fazer como 
tambÃ©m ao assistirem aos colegas e colocarem questÃµes!

[FOTO]

Olhem quantos dedinhos em pÃ©!!! 
Todos ansiosos para colocarem questÃµes ao escritor Henrique.

Tudo registrado pelos prÃ³prios alunos, os monitores tecnolÃ³gicos!

[FOTO]

Henrique Rodrigues contou aos alunos a experiÃªncia de visitar o CIEP Dr. AdÃ£o 
Pereira Nunes, sua primeira escola, e ainda um pouco de sua trajetÃ³ria como 
escritor!

[FOTO]

Henrique narrando as histÃ³rias de seus livros, ao fundo, outro aluno monitor 
tecnolÃ³gico registrando...

[FOTO]

Um dos livros de Literatura Infantil do escritor Henrique Rodrigues trabalhados 
pelos alunos.

[FOTO]

A bruxa Sueli e a estagiaria Arlene Costa contando uma assustadora histÃ³ria de 
terror!

[FOTO]

Alunos tambÃ©m participaram e encenaram as histÃ³rias!

[FOTO]
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Sueli e Gisele caracterizadas...

Eu me diverti bastante com as histÃ³rias e encenaÃ§Ãµes, e fiquei encantada com 
a autonomia, desenvoltura, participaÃ§Ã£o e espÃ-rito crÃ-tico dos alunos, que, 
embora tÃ£o pequenos, jÃ¡ sabem se expressar muito bem! MÃ©rito da escola, da 
gestÃ£o, do corpo docente, das parcerias... 

[FOTO]

As professoras e seus alunos...

[FOTO]

As estagiÃ¡rias: Aurea (informÃ¡tica), Ana Carolina (Bairro Educador) e Arlene 
(LÃ-ngua Portuguesa)

[FOTO]

Rejane, coordenadora da 6
CRE, prestigiando o trabalho do CIEP

[FOTO]

Prof
 Solange, Sala de Leitura, Ademilda, diretora, e os ex-alunos do CIEP: 
Arlene e Henrique.

[FOTO]

A adjunta, Sueli, a diretora, Ademilda, alunas e, ao fundo, o retrato do 
patrono, Dr.
AdÃ£o Pereira Nunes

SÃ³ vou ficar devendo um pequeno vÃ-deo que fiz no dia (com 
a participaÃ§Ã£o das diretoras, das estagiÃ¡rias e dos alunos) - preciso 
terminar de editar... NÃ£o hÃ¡ de faltar oportunidade, o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira 
Nunes estÃ¡ sempre realizando novos trabalhos, participando de diversos projetos
(vejam, nas 
Notas
,
artigos de professores do CIEP em 
Educador Nota 10 - O Globo - Projetos Especiais
) etc. Inclusive, na prÃ³xima semana, o vÃ-deo 
Fome de Arte
 - mais uma realizaÃ§Ã£o do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes - participarÃ¡ da 
abertura do
 I Festival Audiovisual da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o
, no Cine Carioca Nova BrasÃ-lia, com a presenÃ§a da SecretÃ¡ria Claudia Costin 
e importantes nomes (Bete Bulara, Lais Bodanzky, Marialva Monteiro) que 
discutirÃ£o a relev
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ncia dos projetos de cinema nas escolas! 

ParabÃ©ns por mais esta vitÃ³ria!

[FOTO]

A ladeira e a bela visÃ£o do CIEP...

NOTAS:

(1) Fotos: Imaculada ConceiÃ§Ã£o

(2) Visitem o blog do CIEP: 
BlogAdÃ£o
:
http://adaoblogado.blogspot.com/

(3) Vejam no site do escritor, o depoimento de Henrique Rodrigues sobre o dia em
que visitou sua primeira escola:
http://adaoblogado.blogspot.com/2011/11/site-do-escritor-henrique-rodrigues-e.ht
ml?spref=fb

(4) Artigos no 
EducaÃ§Ã£o Nota 10 - O Globo - Projetos Especiais
: 
A import
ncia da inclusÃ£o digital no ensino tradicional
, da prof
 Claudia Marques; 
Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores
, da prof
 Gisele Cordeiro; 
A import
ncia da leitura e da escrita na alfabetizaÃ§Ã£o
, da prof
Priscilla Rohr Garcez de Oliveira.

Print
PDF
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6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

A equipe do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes estÃ¡ muito feliz de ver seu trabalho 
valorizado, trabalhamos para uma educaÃ§Ã£o pÃºblica de qualidade
Postado por 
Gisele
 em 11/11/2011 15:06

O CIEP AdÃ£o sempre realizou um trabalho de qualidade buscando desenvolver uma 
EducaÃ§Ã£o de qualidade para todos os seus alunos.ParabÃ©ns a toda equipe.
Postado por 
Fatima Braga
 em 12/11/2011 12:25

Que trabalho lindo! Com amor e dedicaÃ§Ã£o damos a volta por cima de qualquer 
dificuldade. ParabÃ©ns a equipe de professores do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 13/11/2011 23:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/11/2011

 <TÃTULO>
Creche Trabalha Projeto Inspirado em CÃ©lestin Freneit 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
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6Âªcre, blogsdeescolas, creches, edi, visitas.

DE ONDE SURGIU O CONCEITO DE AULA-PASSEIO?

[FOTO]

Conhece
 CÃ©lestin Freneit
? Provavelmente, sim, das aulas de pedagogia pelas quais todo aspirante a 
professor passa... E certamente, mesmo sem se recordar muito bem de suas 
teorias, algumas das prÃ¡ticas pedagÃ³gicas, vocÃª, professor, jÃ¡ usou em suas 
aulas... Em especial, uma delas: a 
famosa
aula-passeio
!

Esses dias, soube de um projeto muito bem estruturado da Creche Municipal SÃ´nia
Maria de Moraes Angel Jones, 
EspaÃ§o Prazer
, inspirado no trabalho e nas teorias de CÃ©lestin Freneit, indicado pela 
professora Marilene.

Freneit criou a aula passeio -
 escreve a prof
 Marilene -
para atingir um objetivo maior do passear, que Ã© o despertar, nas crianÃ§as, de
uma consciÃªncia de seu meio, incluindo os aspectos sociais, e de sua histÃ³ria.

A creche Municipal Sonia Maria, com os mesmos objetivos de Freneit e com a 
colaboraÃ§Ã£o de nossos parceiros do Instituto C
A reafirma que a forma mais profunda de aprendizado Ã© o envolvimento afetivo
, conclui prof
 Marilene.

[FOTO]

CÃ‰LESTIN FRENEIT

[FOTO]

CÃ©lestin Freinet nasceu em 1896 em Gars, povoado na regiÃ£o da Provence, sul da
FranÃ§a. Foi pastor de rebanhos antes de comeÃ§ar a cursar o magistÃ©rio. Lutou 
na Primeira Guerra Mundial em 1914, quando os gases tÃ³xicos do campo de batalha
afetaram seus pulmÃµes para o resto da vida. Em 1920, comeÃ§ou a lecionar na 
aldeia de Bar-sur-Loup, onde pÃ´s em prÃ¡tica alguns de seus principais 
experimentos, como a aula-passeio e o livro da vida. 
[...]
Freinet morreu em 1966.
Muitos dos conceitos e atividades escolares idealizados pelo pedagogo francÃªs 
CÃ©lestin Freinet se tornaram tÃ£o difundidos que hÃ¡ educadores que os utilizam
sem nunca ter ouvido falar no autor. Ã‰ o caso das aulas-passeio (ou estudos de 
campo), dos cantinhos pedagÃ³gicos e da troca de correspondÃªncia entre escolas.
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NÃ£o Ã© necessÃ¡rio conhecer a fundo a obra de Freinet para fazer bom uso desses
recursos, mas entender a teoria que motivou sua criaÃ§Ã£o deverÃ¡ possibilitar 
sua aplicaÃ§Ã£o integrada e tornÃ¡-los mais fÃ©rteis
.

(Fonte: 
Educar para Crescer:
http:// 
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/celestin-freinet-307897.shtml

)

O PROJETO DA CRECHE...

[FOTO]

A seguir, o projeto, 
EspaÃ§o Prazer
, da C.M. Sonia Maria de Moraes Angel Jones, e alguns registros fotogrÃ¡ficos de
uma 
aula-passeio
(fonte: 
http://gatinhosunidos.blogspot.com/
).

PROJETO ESPAÃ‡O PRAZER

A leitura do mundo precede a leitura da palavra
 (Paulo Freire)

Justificativa

Para que seja alcanÃ§ado o propÃ³sito O Despertar Para Leitura utilizaremos a 
AULA PASSEIO para mesclar o prazer, a investigaÃ§Ã£o e a observaÃ§Ã£o como 
prÃ¡tica da aprendizagem das crianÃ§as.

Objetivos

 Incentivar o gosto pela leitura.

 Dar oportunidades Ã s crianÃ§as para interagir, atravÃ©s da aula passeio, com 
os adultos envolvidos visando Ã s prÃ¡ticas do companheirismo e da disciplina.

 Trabalhar a construÃ§Ã£o coletiva de histÃ³rias.

 Enriquecer o imaginÃ¡rio infantil.

 Democratizar o acesso as obras literÃ¡rias.

 Observar a paisagem e destacar as caracterÃ-sticas do local no percurso atÃ© o 
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Instituto C
 A.

 Registrar por meio de desenhos as informaÃ§Ãµes obtidas.

[FOTO]

AÃ§Ãµes e suas metodologias

PreparaÃ§Ã£o

 Confeccionar crachÃ¡s para os alunos

 Entregar aos responsÃ¡veis as

autorizaÃ§Ãµes .

 Realizar reuniÃ£o com os adultos para distribuir as tarefas

 Enviar o planejamento para os voluntÃ¡rios do Instituto C
 A

Desenvolvimento 

 Pesquisar, antes, o percurso a ser seguido para poder analisar as 
caracterÃ-sticas do local.

 Organizar os 
combinados
, com professor e alunos e acertar o horÃ¡rio, o que serÃ¡ observado, durante a 
aula passeio, os cuidados para atravessar ruas, normas sociais adequadas ao 
relacionamento com as pessoas, normas de seguranÃ§a pessoal e do grupo.

 No local visitado, o professor deverÃ¡ orientar os alunos para observaÃ§Ã£o e 
experimentaÃ§Ã£o conforme o combinado.

 Interagir com os adultos no EspaÃ§o EstaÃ§Ã£o de Leitura do Instituto C
 A.

Registros

 Tirar fotos e fazer filmagens de atividades para posterior retomada da aula 
passeio.

 Registrar, ao chegar Ã  creche, atravÃ©s de desenhos o que foi observado.

 Construir, coletivamente, com os alunos uma histÃ³ria sobre a aula e registrar 
no blocÃ£o.
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AvaliaÃ§Ã£o

 Dialogar com os alunos, na roda de conversa e avaliar o que foi aprendido.

 Trocar impressÃµes e idÃ©ias com os parceiros envolvidos para checar se os 
resultados correspondem ao esperado.

 Analisar os registros para refletir sobre resultados.

[FOTO]

ConclusÃ£o

Com esta aula passeio queremos plantar a semente, do ler pelo prazer, para ser 
cultivada com a seduÃ§Ã£o e fazer surgir um trabalho consciente da realidade que
queremos: 
Uma Cidade de Leitores
, principalmente atravÃ©s dos pequenos leitores.
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MAIS REGISTROS...

[FOTO]

[FOTO]

PARABÃ‰NS 
 C.M. SONIA MARIA ANGEL DE MORAES!
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!  CÃ©lestin Freneit Ã© um dos teoricos que mais gosto.Belo projeto 
colegas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/11/2011 00:15

"...reafirma que a forma mais profunda de aprendizado Ã© o envolvimento afetivo"
O envolvimento afetivo Ã© tudo na EducaÃ§Ã£o das crianÃ§as e adolescente.
Postado por 
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Fatima Lucia Braga
 em 04/11/2011 00:19

O que mais me encanta no portal Rioeduca Ã© a possibilidade da troca de 
experiÃªncias... A Ã¡rvore que tem livros como frutos Ã© tudo de lindooooo!
Ideia que com certeza deve ser copiada e serÃ¡!
ParabÃ©ns!
Postado por 
Neilda
 em 04/11/2011 12:08

ParabÃ©ns para essa equipe linda!
Que trabalho maravilhoso!!!
Vcs sÃ£o D+++!
Bjks,
Postado por 
Marilene Miranda Sampaio
 em 04/11/2011 18:20

Sinto orgulho da minha equipe por conseguir trazer esta contribuiÃ§Ã£o a todos. 
Temos um trabalho sÃ©rio e a certeza que estamos contribuindo para a excelÃªncia
na educaÃ§Ã£o, atravÃ©s de prÃ¡ticas pedagÃ³gicas prazeirosas.
Me orgulho muito de ter pessoas comprometidas com este trabalho e em 
especialmente esta grande parceira, Marilene.
Postado por 
Marly Gatinho Costa
 em 05/11/2011 09:17

Sou Coordenadora PedagÃ³gica de uma escola de Santa Cruz, localizada na 
comunidade de Antares. Adorei o trabalho de vcs. O fato de desenvolver nÃ£o o 
hÃ¡bito, mas sim o prazer pela leitura Ã© maravilhoso. ParabÃ©ns a toda a 
equipe!!!
Postado por 
Cristina Gross Monteiro
 em 05/11/2011 15:29

Que gracinha! Maravilha trabalhar com esses bebÃªs das creches. Todos deverÃ£o e
serÃ£o mto felizes, pois encontram, nessa fase da vida, aconchego e afeto nas 
AAC e na direÃ§Ã£o, assim  como nos funciÃ³nÃ¡rios que sÃ£o especiais.
AbraÃ§os para  a Creche Municipal SONIA MARIA ANGEL DE MORAES e para vc, minha 
amiga Imaculada.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/11/2011 14:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
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E.M. JoÃ£o Saldanha 2Âª CRE - Um pouco da vida do seu patrono

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, patrono.

OlÃ¡ amigos professores que acompanham o Rioeduca.Iremos hoje contar um poco da 
vida do patrono da E.M. JoÃ£o Saldanha, que fica no Bairro de Botafogo.A escola 
atende alunos do 6
 ao 9
 ano e possui turmas de Classe Especial e Projeto de AceleraÃ§Ã£o 2.

[FOTO]

JoÃ£o Alves Jobin Saldanha (Alegrete, 3 de julho de 1917 
 Roma, 12 de julho de 1990)

     Foi um jornalista e treinador de futebol
brasileiro. Ele levou a seleÃ§Ã£o brasileira a classificar-se para a Copa do 
Mundo de 1970. Seu apelido era JoÃ£o Sem-Medo

Saldanha nasceu em Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 3 de julho 
de 1917.

Logo no inicio de sua vida a famÃ-lia de JoÃ£o resolveu mudar-se de Alegrete. 
ApÃ³s percorrerem vÃ¡rias cidades do interior do ParanÃ¡, decidiram ficar em 
Curitiba.

O primeiro grande contato de JoÃ£o com o futebol aconteceu ali, pois a casa 
comprada por Gaspar Saldanha, seu pai, ficava a dois quarteirÃµes do campo do 
AtlÃ©tico Paranaense, onde sempre ia assistir aos treinos das divisÃµes de base,
permitindo a proximidade do garoto com o futebol. AlÃ©m disso, a casa da 
famÃ-lia em Curitiba permitia uma integraÃ§Ã£o com toda a garotada da 
vizinhanÃ§a, que organizava times, campeonatos, jogos, enfim, tudo dentro do 
estilo de vida da expansÃ£o urbana e das novas modas citadinas. Ali, JoÃ£o 
completaria o primÃ¡rio na mesma escola de um garoto que ainda seria 
importantÃ-ssimo personagem na histÃ³ria nacional como presidente da Rep
blica: J
nio Quadros. Mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro.

Jogou futebol profissionalmente por uns poucos anos no clube carioca do 
Botafogo. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil, atual UFRJ. Estudou Jornalismo e se tornou um dos mais 
destacados escritores de esportes, antes de trabalhar como comentarista no 
rÃ¡dio e na televisÃ£o. Como um jornalista esportivo, ele frequentemente 
criticava jogadores, tÃ©cnicos e times de futebol.
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Em 1957, o Botafogo, contratou-o como seu tÃ©cnico, apesar de sua total falta de
experiÃªncia. O clube ganhou o campeonato estadual daquele ano. Em 1969, ele foi
convidado a se encarregar da seleÃ§Ã£o nacional. O Presidente da CBD - 
ConfederaÃ§Ã£o Brasileira de Desportos, JoÃ£o Havelange alegou que o contratou 
na esperanÃ§a de que os jornalistas fizessem menos crÃ-ticas Ã  seleÃ§Ã£o 
nacional, tendo um deles como tÃ©cnico.

Na Copa do Mundo de 1966, uma das principais crÃ-ticas da imprensa era a falta 
de um time-base. Saldanha tentou resolver esse problema e convocou um time 
formado em sua maioria por jogadores do Santos e do Botafogo, os melhores times 
da Ã©poca; e os conduziu a 100% de aproveitamento em seis jogos de 
qualificaÃ§Ã£o (EliminatÃ³rias). De uma frase sua, quando teria dito que 
convocaria somente 
feras
, surgiu a expressÃ£o As feras do Saldanha para designar aquela seleÃ§Ã£o. 
GraÃ§as ao seu trabalho, a seleÃ§Ã£o brasileira reconquistaria a autoestima e a 
confianÃ§a do torcedor, que tinha perdido depois da pÃ-fia campanha na Copa do 
Mundo de 1966.

O time de Saldanha, que deu show nas EliminatÃ³rias contra Venezuela e Paraguai,
com a dupla TostÃ£o e PelÃ©, estava mesclado com jogadores do Santos, Botafogo e
Cruzeiro. Foi uma grande jogada de Saldanha. Usou o entrosamento dos jogadores 
em seus respectivos times e atuava num 4-2-4 bem montado. O time brasileiro de 
Saldanha era: ClÃ¡udio; Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Joel e Rildo; Piazza
e Gerson; Jairzinho, TostÃ£o,PelÃ© e Edu.

Apesar das vitÃ³rias, Saldanha foi publicamente criticado por Dorival Knipel, o 
Yustrich, treinador do clube carioca Flamengo. TambÃ©m havia rumores de que nÃ£o
entendia de preparaÃ§Ã£o fÃ-sica, havendo alguns desentendimentos com a 
comissÃ£o tÃ©cnica sobre a conduÃ§Ã£o dos treinamentos.

Embora muito se dissesse Ã  Ã©poca que Saldanha foi retirado do comando da 
seleÃ§Ã£o por causa da sua negativa em selecionar jogadores que eram indicados 
pessoalmente pelo presidente EmÃ-lio Garrastazu MÃ©dici, em particular o 
atacante Dario Maravilha, foi constatado posteriormente que tal fato em verdade 
nÃ£o ocorreu, limitando-se o entÃ£o presidente, na qualidade de torcedor, a 
sugerir a convocaÃ§Ã£o de DadÃ¡.

O 
ltimo atrito foi quando o auxiliar-tÃ©cnico pediu para sair da seleÃ§Ã£o, 
dizendo que era impossÃ-vel trabalhar com Saldanha. Segundo JoÃ£o Havelange, 
entÃ£o presidente da CBD, o esquema adotado por JoÃ£o Saldanha de dois pontas 
abertos (Jair e Edu) e o meio-campo desprotegido do Brasil, que adotava o 
esquema 4-2-4, nÃ£o iria a lugar nenhum. DaÃ- a demissÃ£o de JoÃ£o Saldanha e, 
depois de uma tentativa de se contratarDino Sani, ele foi substituÃ-do por 
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MÃ¡rio Zagallo, ex-jogador de futebol e ganhador de duas copas: Copa do Mundo de
1958 e Copa de 1962, com seu tradicional e eficiente (na Ã©poca) 4-3-3, montando
a equipe com FÃ©lix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Marco AntÃ´nio 
(depois Everaldo);Clodoaldo, GÃ©rson e Rivelino; Jair, TostÃ£o e PelÃ©.

Saldanha retornou ao jornalismo depois desse episÃ³dio e continuou a criar 
algumas das mais famosas citaÃ§Ãµes da histÃ³ria do futebol brasileiro, como: 
o futebol brasileiro Ã© uma coisa jogada com m
sica
.

Ele morreu em Roma, em 1990, onde foi cobrir naquele ano a Copa do Mundo para a 
Rede Manchete. AtÃ© hoje nÃ£o se sabe a razÃ£o. Fontes mais seguras dizem que 
Saldanha morreu de um enfisema pulmonar, devido ao vÃ-cio tabagista.

     Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Saldanha
Visitem as postagens de sua CRE procurando na nuvem da pÃ¡gina inicial e deixem 
comentÃ¡rios para suas escolas!
Fatima Costa
Equipe Rioeduca 2
 CRE
fatimarcosta@rioeduca.net
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2Âªcre
(192)

patrono
(22)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
As Cores da Vida

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

[FOTO]

O Projeto PolitÃ-co PedagÃ³gico da Escola Municipal Rachel de Queiroz 
As cores da Vida
 tem como um dos objetivos mobilizar toda a unidade, professores, alunos e a 
comunidade escolar no resgate da histÃ³ria da cultura brasileira e na busca do 
amor e respeito ao prÃ³ximo.

No decorrer deste ano, desenvolveram projetos e atividades que mostraram a 
influÃªncia que outros paÃ-ses nos deixaram, uma vez que a identidade cultural 
brasileira Ã© formada por contribuiÃ§Ãµes de vÃ¡rios povos .

[FOTO]

Em nosso vasto territÃ³rio, percebemos que aspectos como a m
sica, culinÃ¡ria, danÃ§as e religiÃ£o de outras naÃ§Ãµes sÃ£o elementos que 
integram nossa cultura, fazendo do Brasil um paÃ-s de diversos talentos e muitas
cores. 

No 1
 bimestre os alunos trabalharam a cultura indÃ-gena, sua alimentaÃ§Ã£o, 
utensÃ-lios, artesanato, instrumentos musicais, religiÃ£o, armas, vestimentas, 
moradia, modo de vida, alÃ©m de brincadeiras, respeito Ã  natureza e 
contribuiÃ§Ãµes culturais.
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Os alunos ficaram encantados com as tradiÃ§Ãµes indÃ-genas e com o que 
aprenderam!

JÃ¡ no 2
 bimestre as turmas desenvolveram pesquisas sobre FranÃ§a, ItÃ¡lia, Espanha, 
Portugal, Holanda, Alemanha e JapÃ£o e a influÃªncia desses paÃ-ses no Brasil. A
culmin
ncia dos trabalhos foi uma festa de cor e alegria!

[FOTO]

O projeto teve expressiva participaÃ§Ã£o de todos. As professoras se vestiram de
portuguesas e japonesas, as crianÃ§as comeram bolinho de bacalhau, beberam suco 
de uva (simbolizando o vinho), provaram yakisoba (miojo com cenoura), 
e na cultura italiana comeram macarronada. 

Os alunos se divertiram confeccionando a Torre de Pisa e Eiffel em massinha, e 
atÃ© mesmo os 
moinhos da Holanda. TambÃ©m 
utilizaram 
recursos como o globo terrestre, mapas, bandeiras, notÃ-cias de jornais e 
revistas, documentÃ¡rios, m
sicas e vÃ-deos. Foi uma explosÃ£o de conhecimento!

[FOTO]

O Projeto sÃ³ termina no final do ano, e atÃ© lÃ¡ muitos trabalhos acontecerÃ£o!
Em breve a Escola terÃ¡ em seu blog todos os detalhes dos acontecimentos do 3
 e 4
 bimestres.

[FOTO]

Conte para o Rioeduca o sucesso do

Projeto PedagÃ³gico de sua Escola,

e publicaremos no portal Rioeduca.net.

Envie seu relato para
ruteferreira@rioeduca.net
 ou para o

representante Rioeduca de sua CRE
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe da Raquel de Queiroz pelo belo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Alexandre Roque
 em 31/10/2011 08:58

ParabÃ©ns a todos os envolvidos neste projeto tÃ£o lindo! ParabÃ©ns pela 
postagem, Rute Albanita!
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 31/10/2011 14:12

Que lindo!!!! Tudo feito com muito capricho! sinal de muito AMOR!!!
Parabens a equipe da E.M Rachel de Queiroz e a Rioeducadora que descobre coisas 
maravilhosas em nossas escolas.
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 31/10/2011 15:29

Que lindo!!!! Tudo feito com muito capricho! sinal de muito AMOR!!!
Parabens a equipe da E.M Rachel de Queiroz e a Rioeducadora que descobre coisas 
maravilhosas em nossas escolas.
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 31/10/2011 15:29
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QUE ALEGRIA, FICOU Ã“TIMA A POSTAGEM!!! TUDO MUITO LINDO!!! TODOS AQUI DA RACHEL
ADORAMOS!!! ABREIJOS.
Postado por 
Erica Fernanda
 em 01/11/2011 10:10

AgradeÃ§o a Deus por fazer parte do corpo docente dessa Escola simplesmente 
maravilhosaaaaa!!!!!

Prof. Jorge Noronha - Artes PlÃ¡sticas (DanÃ§a).
Postado por 
Jorge Noronha
 em 01/11/2011 21:30

foi um trabalho que exigiu muito empenho e amor aos nossos pequenos,mas valeu 
apena o resultado foi lindo!
Postado por 
cristiane almeida
 em 19/12/2011 01:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
A 4Âª e 5Âª CRE Comemoram Juntas o dia do FuncionÃ¡rio PÃºblico

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos.

28 de outubro

Dia do Servidor P
blico

ORIGEM DA DATA
:
 No dia 28 de outubro comemora-se o dia do funcionÃ¡rio p
blico. A data foi instituÃ-da no governo do presidente Get
lio Vargas que assinou, em 1952, a Lei 1.711, regulamentando as relaÃ§Ãµes entre
a UniÃ£o e a categoria de servidores.

NÃ£o hÃ¡ recanto do mundo ou pÃ¡gina da histÃ³ria em que nÃ£o esteja presente, 
ainda que anonimamente, o servidor p
blico. Nenhum paÃ-s sobrevivente e nenhum governo funciona sem o corpo de 
servidores p
blicos, responsÃ¡veis pela movimentaÃ§Ã£o das engranagens dos complexos 
mecanismos das administraÃ§Ãµes nacionais.
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Justa e merecida Ã©, pois, a homenagem neste dia a todos os que, no esmero de 
suas funÃ§Ãµes, honram o cargo de 
SERVIDOR P
BLICO
.

Assim, nessa 
ltima quarta-feira, no dia 26 de outubro, a 
4
 e a 
5
 CRE
 estiveram juntas para confraternizar essa data de forma bastante representativa
e danÃ§ante. As duas Coordenadorias ofereceram aos seus funcionÃ¡rios uma balada
na Casa de Show Olimpo - Vila da Penha. O Rioeduca.net tem o prazer de 
compartilhar um pouquinho desse evento com todos vocÃªs.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos 
nÃ³s
SERVIDORES P
BLICOS 
por nosso dia e ainda, Ã s 
Professoras Maria ValÃ©ria Pinto MÃ©dici
 e 
CÃ©lia Regina Napole
 que gentilmente proporcionaram esse momento tÃ£o especial a todos nÃ³s!!
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eventos
(210)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

Que legal essa idÃ©ia de reunir as Cres!! espero que no prÃ³ximo ano aumente !!!
quero comemorar tambÃ©m !!! uhuuuuuuuu

ParabÃ©ns pela iniciativa!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 31/10/2011 10:02

Somos todas FuncionÃ¡rias PÃºblicas e  apesar de tudo que dizem, trabalhamos 
muito!!!!! E nos empenhamos ao mÃ¡ximo para  "fazermos a diferenÃ§a".Estou 
passando para dar os parabÃ©ns a todas pelo nosso dia e dizer que achei Ã³timo 
essa idÃ©ia de se comemorar, e acho que deveriam se estender as outras CRES. 
Fazemos todos parte de uma enorme rede de eficÃªncia e nada melhor que nos 
juntarmos. Paz e Luz! Beijocas
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 31/10/2011 12:44

Estamos todos de parabÃ©ns pelo nosso dia!
Que tenhamos mais comemoraÃ§Ãµes como essa!
Obrigada 4Âª Cre por nos proporcionar um momento tÃ£o harmonioso!
Postado por 
Sarita
 em 31/10/2011 13:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
Choro na Escola Municipal Emiliano Galdino

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.
A Escola Municipal 10.19.053 Emiliano Galdino Ã© uma referÃªncia no estudo e na 
prÃ¡tica do gÃªnero de m
sica popular urbana conhecida como 
Choro
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1423



RIOEDUCA 1

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/11/2011

 <TÃTULO>
O PrÃ-ncipe Nada Medroso da E.M. Carlos Gomes 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, riodeleitores, escoladafamÃ-lia, educaÃ§Ã£oinfantil.

Sabemos que a leitura pode nos levar a lugares e aventuras nunca vistos. Sabemos
tambÃ©m que a leitura nÃ£o estÃ¡ sÃ³ nos livros, mas no mundo.

A leitura do mundo
, de acordo com Paulo Freire, nada mais Ã© do que uma leitura de nÃ³s mesmos e 
das circunst
ncias que nos rodeiam. AtravÃ©s dessa leitura reconhecemos que, aquilo que 
parecia estar somente fora de nÃ³s, estÃ¡ tambÃ©m dentro, como cicatrizes.

Fonte: 
O pedagogo da esperanÃ§a e da liberdade - Ademar Bogo

Baseado nesse saber, a E. M. Carlos Gomes estÃ¡ envolvida este ano com o Projeto
PolÃ-tico PedagÃ³gico voltado para a leitura: 
Viajando no Mundo da Literatura, eu Aprendo a Realidade

. JÃ¡ vimos a culmin
ncia de um dos subprojetos da escola aqui mesmo no Rioeduca: 
E.M. Carlos Gomes - 3
 CRE no Mundo dos Contos de Fadas

 e veremos o projeto completo ao final do ano. Em outro dos subprojetos da 
escola nessa Ã¡rea, a escola teve uma agradÃ¡vel e emocionante surpresa.
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[FOTO]

Livro de registro das histÃ³rias contadas pelos pais

O subprojeto 
Escola e FamÃ-lia Caminham Juntas na ConstruÃ§Ã£o de um CidadÃ£o Leitor
, direcionando para as crianÃ§as da EducaÃ§Ã£o Infantil, tem por objetivo 
 estreitar o contato da famÃ-lia e da escola e permitir que os pais participem 
do processo educativo e da formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o leitor que juntos pretendemos 
formar.
 (...) 
 Nesse projeto, a cada semana, um responsÃ¡vel Ã© convidado para narrar uma 
histÃ³ria para os outros alunos.
 As histÃ³rias ficam registradas no livro acima. E assim chegou a vez da D. 
Raimunda Rodrigues Matos, mÃ£e do aluno JoÃ£o Pedro Rodrigues Figueira, da turma
EI 30, Maternal II, contar a histÃ³ria que podemos ler abaixo:

[FOTO]

[FOTO]

O texto emocionou toda a equipe da escola e virou um post no recÃ©m criado blog 
da escola. 
O PrÃ-ncipe Medroso
 conta um pouco do projeto e 
 Ã‰ a linda histÃ³ria de um aluno especial e de uma mÃ£e especial; especial no 
amor, na dedicaÃ§Ã£o e na vontade de crescer junto com seu filho.

[FOTO]

[FOTO]

O PrincÃ-pe JoÃ£o, sua mÃ£e D. Raimunda e professoras da escola.

TambÃ©m mostra o mundo exposto para a nossa leitura. Mostra que o medo nÃ£o cabe
a ninguÃ©m e que a escola abre as portas desse mundo a todos sem exceÃ§Ã£o. 
Privilegiar a leitura e a famÃ-lia, com certeza, marca cada um dos envolvidos no
processo. As marcas da escola na vida do JoÃ£o e da D. Raimunda jamais se 
apagarÃ£o.

O blog 
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES - 3
 CRE
 estÃ¡ aguardando a sua visita para conhecer o patrono e a equipe da escola. Os 
subprojetos tambÃ©m estÃ£o registrados por lÃ¡. Tudo com muito amor com mostra o
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logo do blog. Passe por lÃ¡! O PrincÃ-pe JoÃ£o vai adorar saber do seu 
comentÃ¡rio.

[FOTO]

A postagem mais recente dÃ¡ conta da 

Maratona de HistÃ³rias 2011
 na 3
 CRE, mas tem Combate a Dengue, comemoraÃ§Ãµes e homenagens.

[FOTO]

ParabÃ©ns a toda a comunidade escolar pelo blog e pelo envolvimento com a 
leitura!

Imagens e textos retirados e adaptados do blog da escola a cargo

     de Rita LusiÃ©, diretora-adjunta 
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3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda a Comunidade da EM Carlos Gomes que vem se destacando sob a 
lideranÃ§a da diretora Elaine e sua Equipe. ParabÃ©ns , Dona Raimunda: a 
participaÃ§Ã£o da famÃ-lia faz toda a diferenÃ§a no desenvolvimento de nossas 
crianÃ§as.
Postado por 
Amparo
 em 02/11/2011 07:35

ParabÃ©ns a todos pelo  livro de histÃ³rias contadas pelos  pais. Achei a ideia 
fantÃ¡stica.
Postado por 
monica
 em 02/11/2011 18:22

ParabÃ©ns, Elaine e toda equipe! Bela iniciativa. Somente atravÃ©s da 
educaÃ§Ã£o: famÃ-lia/escola podemos formar cidadÃ£os conscientes. ParabÃ©ns MÃ£e
do JoÃ£o Pedro!
Postado por 
Angela Hermes
 em 05/11/2011 14:15

ParabÃ©ns! A famÃ-la deixando sua marca na escola.
Postado por 
Marilza Andrade
 em 16/11/2011 20:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/11/2011

 <TÃTULO>
4Âº Torneio de JudÃ´ no Clube Escolar Professor Sesme Ramada da Silva, da 10Âª 
CRE
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<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ uma iniciativa excelente  focar nas atividades fÃ-sicas e esportivas, porque 
ampliam a aÃ§Ã£o e a interaÃ§Ã£o educativa da comunidade escolar.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 07/11/2011 17:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/11/2011

 <TÃTULO>
Arte e educaÃ§Ã£o, a EM Oswaldo Teixeira em aÃ§Ã£o!

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
http://emoswaldo.blogspot.com/

[FOTO]

Regina Bizarro_Professora representante do RIOEDUCA na 5
CRE
Twitter: @rebiza
E-mail: 
reginaizarro@rioeduca.net

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas

Página 1431



RIOEDUCA 1
(402)

5Âªcre
(268)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Fico feliz em ver a escola onde trabalhei por 23 anos em evidÃªncia no Rioeduca.
Postado por 
Fatima Costa
 em 01/11/2011 08:22

Arte e EducaÃ§Ã£o sÃ£o coisas que combinam muito!!! Linda postagem...
Postado por 
Neilda
 em 01/11/2011 13:22

Interessante esta postagem, Regina, sobre a vida e a obra do pintor Oswaldo 
Teixeira, que deu nome a uma escola municipal da 5ÂªCRE! Imaculada ConceiÃ§Ã£o
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 em 01/11/2011 13:32

Obrigada Neilda e Imaculada, fazemos tudo com muito amor, nÃ£o Ã©? Por este 
motivo a beleza perpassa as nossas vistas, pois enxergamos, tb, com amor. Qto a 
Fatima, alegro-me saber que trabalhou tanto tempo na EM Oswaldo. 
Bjsss
Postado por 
ReginaBizarro
 em 02/11/2011 07:30

FÃ¡tima? Uma fofa... Quando nos conhecemos eu era tÃ£o pequinina... Risos  
Trabalhamos juntas na Oswaldo Teixeira  por 15 anos. 
 Quanto a postagem... muito linda. Nosso patrono pintava maravilhosamente bem.
Postado por 
Ana LÃºcia Ribeiro (Adjunta da Oswaldo)
 em 02/11/2011 23:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/11/2011

 <TÃTULO>
O Julgamento do PalavrÃ£o pelos Alunos da Turma 1605 da Escola Municipal Joaquim
da Silva Gomes
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<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
Professores e Alunos do 6Âº Ano Experimental de Escolas da 10Âª CRE visitam o 
GEC  Princesa Isabel

<TAGS>
Tags: 
10acre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10acre
(2)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns aos gestores do GEC e do 6Âº Ano Experimental!
ParabÃ©ns aos professores destas Unidades Escolares!
ParabÃ©ns as colaboradoras da GED Maria Criatna e MÃ¡rcia Merola pelo empenho 
com que participaram na organizaÃ§Ã£o deste evento.
O sucesso deste momento sÃ³ foi possÃ-vel porque o profissioalismo, compromisso 
e responsabilidade de cada um foi imenso.
Obrigada Sinvaldo por mais esta impecÃ¡vel cobertura.
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Postado por 
Rosa Raimundo
 em 01/11/2011 22:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
Pedidos alteram regulamento e adiam o prazo de entrega dos relatos do Desafio 
Rioeduca 2011

<TAGS>
Tags: 
desafiorioeduca.

Atendendo a pedidos e respeitando as disposiÃ§Ãµes gerais (art. VIII) do Desafio
Rioeduca 2011, a equipe do Rioeduca resolve:

 =
 adiar o prazo de entrega dos relatos para 16 de dezembro de 2011;

 =
 adiar todos os outros prazos subsequentes, conforme
REGULAMENTO

 =
 aceitar relatos de educadores admitidos atÃ© 31 de julho de 2011;

 =
 aceitar relatos de qualquer perÃ-odo, podendo esse relato ser, inclusive, um 
resumo da vida profissional do(a) educador(a) na rede.

A fim de evitar confusÃ£o na compreensÃ£o de novas regras, todas as alteraÃ§Ãµes
jÃ¡ feitas no regulamento encontram-se destacadas em amarelo.
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desafiorioeduca
(3)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/11/2011

 <TÃTULO>
Alfabetizando com o PÃ© de Vento

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, educopedia.

A professora Claudia, mais conhecida no Twitter como 
@Cakau_Moraes
, da 
E. M. Ministro Adaucto L
cio Cardoso 
 9
 CRE, 
Ã© super antenada com as novas tecnologias e utiliza nas suas aulas a 
EducopÃ©dia. Ela nos enviou um relato do trabalho que vem desenvolvendo com a 
sua turminha:

[FOTO]

O 
Projeto 
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PÃ© de Vento
 da EducopÃ©dia
, foi uma das melhores descobertas para minha turma de alfabetizaÃ§Ã£o! Nem 
preciso dizer como a primeira aula foi silenciosa, aqueles olhinhos vidrados no 
quadro branco, que nÃ£o estava cheio de atividades escritas, mas sim com um 
mundo atÃ© entÃ£o completamente desconhecido para meus alunos. Foi um momento 
mÃ¡gico e 
nico, que farÃ¡ parte das recordaÃ§Ãµes que mais marcaram minha vida 
profissional.

Muitas perguntas estavam estampadas nas feiÃ§Ãµes de cada um, mais era algo tÃ£o
novo que a curiosidade em saber qual seria o prÃ³ximo passo das atividades era 
congelante. 

Aos poucos a turma foi se recompondo, e eu, estimulando-os a participarem, nÃ£o 
por muito tempo, pois no final, eles Ã© que estimulavam a seguir em frente, a 
partir daquele dia, pensei: 
Minha nossa! Esse Ã© o futuro que quero ajudar a construir
.

Vale lembrar que assumi a turma em julho de 2011, com problemas por terem ficado
sem professor fixo, um grande desafio, que foi superado com a parceria de nada 
mais nada menos de meus queridos 
alunos
.

[FOTO]

Esta Ã© a minha turminha

[FOTO]

[FOTO]

A cada 
parabÃ©ns
 a alegria invandia a sala de aula

[FOTO]

O Aprendizado misturou-se ao prazer, Ã  alegria, e tudo ficou muito mais fÃ¡cil.

[FOTO]

O alfabeto virou um 
rap
 muito animado....
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[FOTO]

As sereias invadiram nossa sala de aula, e com seu 
canto
 nos 
encantou

[FOTO]

E olha que sucesso gente!!!!

[FOTO]

Brincamos de 
Indio
, pesquisamos, descobrimos....

[FOTO]

E mais atividades lindas...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Estamos na 2
 atividade, aprendemos tanto, e agora procuramos os 
Dinossauros
 com o professor 
MaurÃ-cio
, mas dessa aventura vou contar bem pouco, para que assim como meus alunos, a 
curiosidade conduza vocÃª, leitor, atÃ© o site da EducopÃ©dia e descubra que o 
futuro Ã© agora.

[FOTO]

Esse Ã© o nosso querido 
Professor Mauricio

[FOTO]
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Estamos em Madagascar, e vocÃª jÃ¡ conhece esse lugar mÃ¡gico? 

[FOTO]

E os Dinossauros? Onde se esconderam?

FORMAS DE TEXTOS

[FOTO]

Aguardamos suas experiÃªncias com o 
PÃ© de Vento
, nossa turma vai adorar trocar muitas ideias e descobertas!

[FOTO]

Vamos conhecer um pouco mais da nossa querida professora Claudia?

- Ela, em junho, deixou um comentÃ¡rio muito importante no 
Blog PÃ© de Vento
..

O PÃ© de Vento Ã© uma grande inovaÃ§Ã£o e, porque nÃ£o dizer, uma RENOVAÃ‡ÃƒO do
prazer de ensinar e aprender.

Vivemos em um mundo onde a tecnologia de ontem jÃ¡ Ã© ultrapassada, Ã© preciso 
ir onde o aluno estÃ¡, sÃ³ assim serÃ¡ possÃ-vel alcanÃ§Ã¡-lo.

Tenho obtido resultados surpreendentes e motivadores. Bia, Marcelo e Babu fazem 
parte da nossa turma, fazemos descobertas juntos.

Ã‰ claro que nossos alunos nÃ£o tÃªm um computador em mÃ£os para realizar as 
atividades, e esse Ã© o meu trunfo...Sou a mediadora do processo 
ensino-aprendizagem, todas as atividades sÃ£o feitas coletivamente e repetidas 
quantas vezes forem necessÃ¡rias.

Atualmente estamos trabalhando as diferentes formas de letras do alfabeto, 
reforÃ§ando o conceito de vogais e consoantes e aprendendo palavras. O quadro 
nÃ£o Ã© abandonado, mais se tornou apenas um meio de fixaÃ§Ã£o da escrita e 
registro. Tudo que aprendemos Ã© reproduzido no quadro e copiado no caderno...um
espetÃ¡culo rsrs

NÃ£o concordo em levar os alunos para sala de vÃ-deo, o projeto de 
alfabetizaÃ§Ã£o nÃ£o Ã© um filme para ser apenas visto, levo o computador que 
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ganhei da prefeitura e minha internet, solicito o data show e dou meu toque 
pessoal....e minha aula flui com muita alegria.

O sucesso de vocÃªs serÃ¡ o meu, e principalmente dos nossos alunos e isso nÃ£o 
tem preÃ§o.

     AbraÃ§os carinhosos

Claudia. (Cakau_Moraes)

     15 de junho de 2011 19:58

     Fonte:
http://projetopedevento.blogspot.com/2011/06/bem-vindos-ao-blog-do-pe-de-vento.h
tml
15 de junho de 2011 19:58Claudia. (Cakau_Moraes)

- Em setembro, a professora Claudia fez um 
texto relatando seu trabalho no 
EducaÃ§Ã£o Nota 10 -
o novo canal Rioeduca que estÃ¡ hospedado no GloboOnline. Nele encontramos 
relatos de experiÃªncias bem sucedidas de professores e de alunos.

AlfabetizaÃ§Ã£o Digital 
 EducopÃ©dia 
 Um Educomundo com o projeto 
PÃ© de Vento
 (Publicado em 27/09/2011)

Fonte: 
http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/

Ela tambÃ©m tem um blog no qual compartilha suas experiÃªncias e opiniÃµes sobre
educaÃ§Ã£o, tecnologia e muito mais, vamos conferir? Clique na imagem.

http://claudinha-imagens.blogspot.com/

AlÃ©m disso a professora Claudia Ã© uma assÃ-dua participante da Rede Social 
Twitter, sempre deixando muitas informaÃ§Ãµes sobre educaÃ§Ã£o.

@Cakau_Moraes

SaudaÃ§Ãµes carinhosas Ã  nossa querida professora Claudinha e agradecimentos Ã 
sua contribuiÃ§Ã£o neste canal que, como ela diz, vem fazendo uma 
REVOLUÃ‡ÃƒO

Página 1441



RIOEDUCA 1
.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta REVOLUÃ‡ÃƒO, basta encontrar o e-mail do 
representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 

e contar sua experiÃªncia.

9Âªcre
(227)

educopedia
(16)

 <COMENTÃRIOS>

Eu nÃ£o podia de forma alguma deixar de prestigiar o trabalho dessa pessoa 
maravilhosa que convivo desde que ela tinha 14 anos.
JÃ¡ era assim, do mesmo jeitinho que Ã© hoje, apaixonada pelos seus ideais, 
convicta de que sua participaÃ§Ã£o social era capaz de ajudar a transformar o 
mundo pelo poder da educaÃ§Ã£o.
Como todos que a conhecem sabem, ela respira o prazer em ensinar, em trocar e 
descobrir. A EducopÃ©dia era o que como ela mesma diz "a EducaÃ§Ã£o Carioca" 
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precisava.
Estou aqui para parabenizar essa mulher que fala muito, dorme pouco e que me 
contagia com sua energia boa.
Seu trabalho com a EducopÃ©dia Ã© lindo, entÃ£o fico feliz com a sua felicidade.
Seu esposo Raimundo
Postado por 
Raimundo Alves Nascimento Filho
 em 01/11/2011 07:09

Um MEGA PARABÃ‰NS por sua bela atuaÃ§Ã£o com as crianÃ§as e a utilizaÃ§Ã£o do 
PÃ© de Vento em sala de aula!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 01/11/2011 08:20

Ma-ra-vi-lho-so!!! Seu trabalho mostra sua preocupaÃ§Ã£o de alcanÃ§ar a todos os
alunos de uma maneira fascinante. Mais do que marcar a sua vida profissional, 
tenha certeza que marca a vida de seus alunos e encanta  toda a escola. 
ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido e sucesso para as suas novas prÃ¡ticas! 
Beijos!!!
Postado por 
adriana marques
 em 01/11/2011 08:35

rsrsrs essa foi boa!! Meu marido aqui!!! 
Quase uma declaraÃ§Ã£o de amor!!!
Obrigada!!!!!!!!!!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 01/11/2011 09:17

Sou companheira de escola e vizinha de sala de aula da Claudinha, participo 
diariamente das suas aventuras com o "PÃ© de Vento" e EducopÃ©dia. Ela poderia 
ter todas as desculpas para nÃ£o aplicar a tecnologia, mas ela coloca TNT na 
janela, apaga a luz e liga o data show, os alunos jÃ¡ sabem e ela liga seu 
computador e internet prÃ³prios para trazer o prazer para as crianÃ§as. Ã‰ muito
bom saber que existem pessoas que desejam acima de tudo, inovar, transformar e 
ensinar. Somos professores e temos o mundo em nossas mÃ£os: as crianÃ§as!! Um 
beijo Claudia!!!
Postado por 
Renata Albudane
 em 01/11/2011 09:20

Que maravilha de trabalho, ClÃ¡udia!!! Adorei as fotos: elas mostram toda 
atenÃ§Ã£o e a alegria da sua turma durante a atividade!! 
Aprenderam, com certeza, que APRENDER Ã© um PRAZER!!!

Super super super sucesso para vocÃªs todos, amiga!!!
Postado por 
Maria Carolina Mattos MacÃªdo
 em 01/11/2011 09:25
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Impossivel nÃ£o comentar o trabalho da Claudia, minha cunhada sempre conectada!
Como coordenadora em uma escola Particular, cada dia aprendo um pouco mais sobre
a EducopÃ©dia e repasso a minha equipe de professores, que ficam deslumbrados 
com esse projeto, alguns pesquisam e usam com seus alunos.
A Rede Municipal tem avanÃ§ado consideravelmente em qualidade e vejo isso 
acontecer, sou assidua frequentadora desse portal, tambÃ©m pela orientaÃ§Ã£o da 
Claudia, e daqui surgem boas ideias que precisam ser copiadas.
ParabÃ©ns a SME e a Claudia e a por acreditar na diferenÃ§a.
Postado por 
Carla Santos
 em 01/11/2011 09:34

Adorei a matÃ©ria!! ParabÃ©ns pelo belo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Rodrigo
 em 01/11/2011 09:51

Excelente trabalho, profÂª ClÃ¡udia! Contextualizado, dinÃ¢mico, interativo, em 
consonÃ¢ncia com as orientaÃ§Ãµes emanadas pela SME, utilizando-se de recursos 
tradicionais aliados aos recursos modernos que nos traz a tecnologia. Nota 10, 
sÃ³ podia resultar em sucesso, Ã© claro!!!
Postado por 
LÃºcia Farinhas
 em 01/11/2011 10:05

VocÃª sabe que sou super fÃ£ sua, nÃ£o Ã©? :-) Admiro muito sua garra, sua 
forÃ§a, sua determinaÃ§Ã£o e sua fÃ© no possÃ-vel. VocÃª busca caminhos... E, 
com certeza, o sucesso dos seus alunos Ã© resultado do seu olhar no potencial de
cada um deles. E eles sentem que vocÃª acredita neles, em cada um deles.  
A-C-R-E-D-I-T-E   S-E-M-P-R-E, mas acho que nÃ£o preciso dizer isso. VocÃª jÃ¡ 
sabe !!!!  Ah, adoreiiii o carimbinho "I love you" que vi em um dos trabalhinhos
dos seus alunos. rsrs  beijosssss
Postado por 
Dayse Alves Barbosa
 em 01/11/2011 10:12

NÃ³s da equipe do colÃ©gio e Curso PHD deixamos aqui registrado nosso 
admiraÃ§Ã£o pelo seu trabalho Diretora!
Cada dia aprendemos mais um pouco e nossos alunos  tem se beneficiado das suas 
indicaÃ§Ãµes de trabalhos na EducopÃ©dia para o 9Âº ano .
Realmente a Prefeitura do RJ como vocÃª mesma diz, sÃ³ Ã© ruÃ-m para quem "nÃ£o 
quer estudar", porque milagre nem a escola particular faz!
ParabÃ©ns diretora Claudia.
CoordenaÃ§Ã£o e alunos do 9Âº ano.
Postado por 
Equipe do ColÃ©gio e Curso PHD
 em 01/11/2011 10:18

Professora, adorei seu trabalho, nunca usei a EducopÃ©dia mais fiquei curiosa e 
com seu incentivo, em 2012 vou utilizar como prÃ¡tica pedagÃ³gica em minha sala 
de aula pois pretendo pegar uma turma de alfabetizaÃ§Ã£o. Sempre visito o 
rioeduca mais tambÃ©m ainda nÃ£o uso a conta, o que tambÃ©m vai mudar.
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Acompanharei vocÃª no twitter
ParabÃ©ns
Postado por 
Kelly S Mello
 em 01/11/2011 13:48

Que alegria agora conhecer o trabalho de sala de aula da profÂª Claudia,  minha 
conterrÃ¢nea do subÃºrbio de Guadalupe (agora habitando outras terras 
cariocas...), que primeiro conheci como @Cakau_Moraes, no Twitter, depois, como 
a educopedista Claudia Moraes, convidada de Lilian  Ferreira num almoÃ§o com 
rioeducadores (apÃ³s uma das reuniÃµes Rioeduca/EducopÃ©dia, no NAVE)! 
ParabÃ©ns, querida! Sucesso pra sua vida!  /  P.S. ParabÃ©ns tambÃ©m a 
representante Rioeduca da 9ÂªCRE, MÃ¡rcia Cristina, que bela postagem!   
Imaculada ConceiÃ§Ã£o
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 em 01/11/2011 13:52

MÃ£e que lindo!!! como vocÃª sempre me diz, todas as horas de sono perdidas 
valem a pena quando fazemos algo pelo nosso prÃ³ximo e consequentemente para 
nÃ³s mesmos.
To aqui no MiÃ©cimo trabalhando e mostrando seus alunos e a EducopÃ©dia para 
meus alunos de informÃ¡tica. Filha de educopedista vira uma tambÃ©m, vocÃª que 
disse!!! rs

Te amo 

ParabÃ©ns!!
Postado por 
Yasmim M. Nascimento
 em 01/11/2011 13:57

ParabÃ©ns professora ClÃ¡udia, Ã© inacreditÃ¡vel que isso aconteÃ§a na escola 
pÃºblica!
Sou tia de um aluno da EM Adaucto lÃºcio e hoje a senhora mandou um papelzinho 
com o nome do site pelo meu sobrinho, foquei surpresa e contente em saber que 
ele aprende assim.
Gostei muito
Postado por 
Marcia Fernandes
 em 01/11/2011 14:12

Muito interessante as atividades, as crianÃ§as realmente devem aprender com 
alegria.
Essas aÃ§Ãµes sÃ£o importantes atÃ© para contagiar outros professores.
Como professor parabenizo a Secretaria de Municipal de educaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro, pela EdcucopÃ©dia e por manter esse portal para troca.
A professora ClÃ¡udia meu respeito e admiraÃ§Ã£o por compartilhar conosco.
AbraÃ§os fraternos.
Postado por 
Angelo Castilho
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 em 01/11/2011 14:18

A tecnologia fazendo parte da vida de nossos alunos Ã© = a qualidade de 
educaÃ§Ã£o.
Poucos professores se dispoem a agir como essa professora, que acredita no que 
faz e com certeza alÃ©m de ser antenada Ã© demasiadamente inteligente. ParabÃ©ns
professora Claudia!!!
ParabÃ©ns a SME que valoriza o aluno e professor com a EducopÃ©dia e parabÃ©ns 
ao Rioeduca por nos apresentar pessoas que fazem a diferenÃ§a porque amam o que 
fazem.
Postado por 
Marlyce Oliveira
 em 01/11/2011 14:30

Que lindo, Cakau! 
ParabÃ©ns pelo seu sucesso e, principalmente, por seus ideais. Batalhe, grite, 
almeje, ame sempre essas doÃ§uras que nos fazem ter, todos os dias, o prazer de 
trabalhar nesta mega rede de educaÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns ao Raimundo, pela disposiÃ§Ã£o de se declarar seu admirador. Ã‰ uma 
grande qualidade.
Beijos amiga!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 01/11/2011 20:11

Claudia,parabÃ©ns pela sua dedicaÃ§Ã£o c/a garotada, e o bonito trabalho 
alfabetizador.A educaÃ§Ã£o de qualidade poderÃ¡ nÃ£o mudar tudo,mas farÃ¡ a 
diferenÃ§a social.
Muita luz no seu belo caminho pedagÃ³gico.
AbraÃ§o/Profa Adelia Azevedo
Ciep Patrice Lumba
Postado por 
ADELIA AZEVEDO
 em 01/11/2011 20:56

Claudinha, como Ã© bom conhecer mais de pertinho seu trabalho! Certamente, vc 
estÃ¡ fazendo a diferenÃ§a na vida destes pequenos,
O PÃ© de Vento Ã© tudooo!! 
ParabÃ©ns, pelo trabalho carinhoso e competente!!
Beijos
Postado por 
Rute Albanita
 em 01/11/2011 20:56

ParabÃ©ns @cakau_Moraes! Seu trabalho faz a diferenÃ§a! Minha torcida pelo seu 
sucesso e da sua turminha! Uma beijoca!
Postado por 
Dyone
 em 01/11/2011 22:21

Querida Claudia, Eu sou um dos dubladores do pÃ© de vento. E estou muito 
comovido com esse trabalho maravilhoso que vocÃª faz. Fico feliz de saber como 
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meu trabalho tambÃ©m estÃ¡ sendo valioso.  Beijo de toda a equipe PÃ© de vento.
Postado por 
Alessandro
 em 01/11/2011 23:33

ParabÃ©ns!!!!!!!  Isto Ã© o verdadeiro sucesso de nosso trabalho!
Postado por 
Rosely
 em 02/11/2011 09:58

ParabÃ©ns!!!!!!!  Isto Ã© o verdadeiro sucesso de nosso trabalho!
Postado por 
Rosely
 em 02/11/2011 09:58

Fico muito feliz com os comentÃ¡rios e as inÃºmeras felicitaÃ§Ãµes de sucesso do
TT. Muito bom poder contribuir para que a EducaÃ§Ã£o Carioca seja motivo de 
orgulho para todos nÃ³s. 
AtÃ© a SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o de Caxia Prof. Roberta Barreto, passou por aqui
e disse no TT que adorou o trabalho e que iria indicar o portal Rioeduca e a 
EducopÃ©dia a seus professores. Isso Ã© mega!!!
Muito muito muito...obrigada pelo carinho, tenho certeza que tds aqui serÃ£o 
multiplicadores e o "PÃ© de Vento" a referÃªncia na alfabetizaÃ§Ã£o.
ALESSANDRO!!!! dublador do "PÃ© de Vento" !!! que legal!!!!!!!! 

Bjos grandes a todos!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 02/11/2011 10:47

Professora ClÃ¡udiaembora eu nÃ£o trabalhe com este seguimento fique encantado 
com o material aqui exposto. Era algo que eu desconhecia, um projeto de 
alfabetizaÃ§Ã£o nessa proporÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns a SME pela inovaÃ§Ã£o, como vocÃª mesma diz, e principalmente a vocÃª 
que acredita e se dispos a mostrar.
Viva.
AbraÃ§os
Postado por 
ProfÂº Wilson
 em 02/11/2011 10:55

Valeu professora, que trabalho perfeito!! quanta alegria, isso mesmo investir na
alfabetizaÃ§Ã£o de qualidade Ã© o caminho.

ParabÃ©sn
Postado por 
ANDRE
 em 02/11/2011 10:58

Passeando por aqui me deparei com esse lindo exemplo de dedicaÃ§Ã£o, a 
tÃ©cnologia invadindo as salas de aula. Esse tipo de alfabetizaÃ§Ã£o Ã© bastante
diferente e parece animado.
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TaÃ- eu confiaria meu filho a escola pÃºblica. Ã‰ um grande avanÃ§o.
ParabÃ©ns a educopÃ©dia e a Professora Claudia que fizeram essa parceria de 
sucesso.
Postado por 
Prof Adriano
 em 02/11/2011 18:32

professora vocÃª conduziu muito bem suas atividades, com criatividade e 
satisfaÃ§Ã£o. 
Perfeito seu trabalho e suas crianÃ§as sÃ£o lindas. Bom seria termos pessoas 
assim de escola em escola, incentivando e mostrando que dÃ¡ certo. 
Meus sinceros parabÃ©ns.
Postado por 
DUDU
 em 02/11/2011 18:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/11/2011

 <TÃTULO>
Bullying: NÃ³s estamos fora dessa! E.M. O'Higgins

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, bullying.

[FOTO]

O 
Bullying
 Ã© um problema mundial! Ele se divide em duas categorias:

[FOTO]

[FOTO]

Quando o assunto Ã© Bullying, o caminho para a soluÃ§Ã£o do problema comeÃ§a no 
diÃ¡logo.

A professora Viviane falou sobre a import
ncia de falarmos sobre o problema tambÃ©m na famÃ-lia.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

bullying
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Este trabalho deve ser exemplo para todas as escolas. Que bom ter  este site 
para divulgar projetos tÃ£o importantes para a juventude desta cidade.
Postado por 
Claudio
 em 02/11/2011 17:19
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ParabÃ©ns aos alunos que desenvolveram tÃ£o belo e consciente trabalho.
Postado por 
Lourdes
 em 14/11/2011 19:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/10/2011

 <TÃTULO>
XIII EXPOEJA com Orquestra de Vozes Meninos do Rio

<TAGS>
Tags: 
extensividade, peja.

peja
(21)

extensividade
(7)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/11/2011

 <TÃTULO>
PCHAE na Sala de Aula (1Âª CRE) -  PrÃªmio e Reconhecimento

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, blogs.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos das Escolas P
blicas do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro tÃªm cada vez mais oportunidade de 
mostrar seus talentos, evidenciando a import
ncia da prÃ¡tica aliada Ã  teoria, e da aprendizagem significatica. Neste ano, 
os jovens estudantes da rede participaram de vÃ¡rios momentos importantes, entre
eles o FECEM, Maratona de HistÃ³rias, II Turno Cultural, Mostra de DanÃ§a e no 
final de outubro, participaram da II Mostra Municipal do Programa CiÃªncia Hoje 
de Apoio Ã  EducaÃ§Ã£o das CrianÃ§as.

O Professor AndrÃ© Nogueira , da Escola Municipal JoÃ£o de Camargo relatou que o
evento emocionou a escola , afinal, durante todo o ano, os alunos realizaram 
experiÃªncias e desenvolveram excelente trabalho na Ã¡rea de CiÃªncias. O 
programa utilizado pela turma Ã© o PCHAE, Programa CiÃªncia Hoje de Apoio Ã  
EducaÃ§Ã£o na Rede de EducaÃ§Ã£o ,uma parceria da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o com o Instituto CiÃªncia Hoje, que promovem a educaÃ§Ã£o cientÃ-fica 
junto ao p
blico infantojuvenil.

AndrÃ© contou que com PCHAE, as aulas se tornaram ainda mais prazerosas. TambÃ©m
relatou que houve melhora significativa no desempenho escolar dos alunos. Com 
tanto progresso, nasceu a idÃ©ia de compartilhar com outros professores e 
crianÃ§as o sucesso das experiÃªncias cientÃ-ficas, criando assim o blog 
PCHAE na Sala de Aula
 um portfÃ³lio digital que divulga as produÃ§Ãµes da turma.

[FOTO]

Ao longo do ano foram realizados vÃ¡rios experimentos cientÃ-ficos, todos 
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registrados e devidamente postados no endereÃ§o virtual. Oito destes 
experimentos foram enviados para o Portal Casa de Curioso, mas ninguÃ©m 
imaginava que a escola seria a primeira a ultrapassar a marca de 4.800 estrelas 
no 
PrÃªmio Casa de Curioso
. Foi uma surpresa e tanto!

Os alunos tambÃ©m festejam os muitos acessos ao blog, que jÃ¡ alcanÃ§ou mais de 
10.000 visitas, inclusive de pessoas de outros paÃ-ses.

No entanto, a alegria maior aconteceu na II Mostra Municipal do Programa 
CiÃªncia,, pois 
PCHAE na Sala de Aula
 foi eleito o MELHOR BLOG. e considerado o mais completo em termos cientÃ-ficos 
e pedagÃ³gicos entre todas as escolas participantes do projeto.

O Rioeduca aplaude a iniciativa da Escola JoÃ£o de Camargo e do Professor 
AndrÃ©, que tem despertado em seus alunos o prazer pela ciÃªncia e pela 
tecnologia.

Para acessar a pÃ¡gina do blog, clique na imagem abaixo.

[FOTO]

Envie para ruteferreira@rioeduca.net

ou acesse o 
Sobre NÃ³s
para conhecer o representante de sua CRE.
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

blogs
(12)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigado pelo carinho e reconhecimento!

Toda a comunidade escolar da JoÃ£o de Camargo estÃ¡ muito feliz e orgulhosa com 
a homenagem.
Postado por 
AndrÃ© Nogueira
 em 03/11/2011 09:41

Cada vez que abro o Rioeduca me surpreendo com as novidades! ParabÃ©ns.
Postado por 
Sylvia
 em 03/11/2011 10:40

Trabalhos de qualidade!!!! ParabÃ©ns para toda a equipe do Rioeduca.
Postado por 
Adriano
 em 03/11/2011 10:42

Quanta coisa boa acontecendo na rede!!! ParabÃ©ns, Professor AndrÃ© por 
acreditar no potencial de seus alunos.
Postado por 
Marilia Nunes
 em 03/11/2011 20:54

Ã‰ muito bacana ver essas iniciativas dentro da maior rede de ensino da AmÃ©rica
Latina. Ver que nas escolas do Rio temos professores motivados a fazer um 
excelente trabalho e incentivar novos cientistas.
Postado por 
Edilene
 em 03/11/2011 21:13

ParabÃ©ns Prof AndrÃ©.Excelente trabalho e blog lindo demais.
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Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/11/2011 21:15

Despertar o cientista que existe dentro de cada um de nossos alunos Ã© mÃ¡gico! 
ParabÃ©ns ao Prof AndrÃ© por seu entusiasmo e dedicaÃ§Ã£o!
Postado por 
Claudia de Moraes
 em 03/11/2011 22:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/11/2011

 <TÃTULO>
Um prÃ-ncipe na E. M. Dom Pedro I - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

Em homenagem ao aniversÃ¡rio de nascimento do patrono da escola, ocorrido no dia
12 de outubro, a unidade escolar recebeu a honrosa visita do tetraneto de Dom 
Pedro I, o prÃ-ncipe JoÃ£o Henrique de Orleans e BraganÃ§a. A ocasiÃ£o foi 
motivo de orgulho, prestÃ-gio e identificaÃ§Ã£o aos membros da comunidade 
escolar, uma vez que ao ver de perto um representante da famÃ-lia real, que 
corporifica a histÃ³ria e cultura por trÃ¡s do nome e fundaÃ§Ã£o da escola, 
percebe-se com muito mais vivacidade a tradiÃ§Ã£o a que a mesma remete.

[FOTO]

O evento foi idealizado pela professora de HistÃ³ria Rosemar Franca, que Ã© 
estudiosa e admiradora de Dom Pedro I, em parceria com as professoras Simone (de
M
sica) e Ana Paola (de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica). Tal iniciativa proporcionou uma 
oportunidade 
nica de os alunos nÃ£o sÃ³ conhecerem, como tambÃ©m aprenderem a valorizar a 
histÃ³ria e cultura nacional, bem como do espaÃ§o onde estudam.

[FOTO]

O prÃ-ncipe JoÃ£o Henrique assistiu a apresentaÃ§Ã£o da danÃ§a minueto, de 
flauta doce, de um poema de Dom Pedro I musicalizada. Depois, respondeu algumas 
perguntas curiosas dos alunos, Ã¡vidos por se familiarizarem com a identidade do
ambiente que os cerca. Ao final, cumprimentou todos os professores e ressaltou a
dedicaÃ§Ã£o dos mesmos e encantou-se com o canto do Hino Nacional e da 
IndependÃªncia e a leveza e precisÃ£o da danÃ§a minueto. O prÃ-ncipe tambÃ©m 
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presenteou a Sala de Leitura com um livro de fotografias de sua autoria entregue
nas mÃ£os da Prof
 Rosemar Franca e encerrou sua visita plantando um pÃ© de Pau-Brasil no pÃ¡tio 
da escola.

[FOTO]

A Equipe Rio Educa parabeniza a todos os membros da escola pela valorizaÃ§Ã£o de
sua histÃ³ria e identidade. Trabalhos dessa natureza sÃ£o fundamentais para a 
plena formaÃ§Ã£o dos nossos alunos, pois nÃ£o apenas enriquecem o currÃ-culo da 
unidade escolar, como tambÃ©m enfatizam o nosso valor enquanto naÃ§Ã£o.

eventos
(210)

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Mas que coisa linda, que momento sonhador, fantÃ¡stico mesmo! Estar ao lado de 
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pessoas que em outrora significaram um marco para nosso paÃ-s deve ser mesmo uma
honra.
ParabÃ©ns a professora Rosemar Franca, idealizadora do evento, assim como aos 
envolvidos. 
PARABÃ‰NS crianÃ§as da E.M. Dom Pedro I.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 01/11/2011 19:49

ParabÃ©ns a equipe pedagÃ³gica da E.M. D. Pedro I pela dedicaÃ§Ã£o e 
profissionalismo que desponta na  intenÃ§Ã£o de uma aprendizagem significativa 
aos nossos alunos.
Postado por 
Marleyde Ferreira Fernando
 em 01/11/2011 22:12

ParabÃ©ns ProfÂª Rosemar e os envolvidos no evento, lindo momento da nossa 
escola.
Postado por 
SÃ´nia  Ignarra
 em 01/11/2011 22:20

A integraÃ§Ã£o entre as disciplinas  citadas acima foi fundamental para que os 
nossos alunos compreendessem e vivenciassem com prazer a importÃ¢ncia dessa 
visita na nossa escola. AgradeÃ§o o total apoio dos nossos diretores Helson e 
MÃ¡rcia e o empenho dos nossos queridos alunos.
Postado por 
ANA PAOLA ( Prof. Ed. FÃ-dica da E.M. Dom Pedro I)..
 em 01/11/2011 22:21

ParabÃ©ns ProfÂª Rosemar e colaboradores pelo belo trabalho, foi emocionante.
Postado por 
MariÃ¢ngela Valgode (ProfÂª CiÃªncias E.M. Dom Pedro I)
 em 02/11/2011 11:53

Nooossaaa atÃ© eu queria estar ai!!!! adorei o trabalho da escola e a iniciativa
de convidar uma pessoa da famÃ-lia Real, fantasticoooo!!!

parabÃ©ns
Postado por 
Claudia de moraes
 em 06/11/2011 15:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/11/2011

 <TÃTULO>
"Ludicidade - A crianÃ§a e a brincadeira", na Creche Municipal Parque Bom Menino
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<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches.

A Creche Municipal 05.14.609 Parque Bom Menino, localizada a Avenida Monsenhor 
FÃ©lix, 418, IrajÃ¡, Ã© uma Creche alto astral. 

[FOTO]

Tem uma equipe alegre, envolvida e comprometida com sua clientela, pois sÃ£o 
pessoas que se dispÃµem a receber e trocar experiÃªncias para o bem estar das 
criancinhas que da Creche fazem parte.

[FOTO]

De acordo com a equipe, as prÃ¡ticas pedagÃ³gicas desenvolvidas diariamente sÃ£o
baseadas no 
Referencial Curricular e nas OrientaÃ§Ãµes Curriculares para a EducaÃ§Ã£o 
Infantil
, alÃ©m dos 
CritÃ©rios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais 
das CrianÃ§as.

Este 
ltimo documento Ã© composto de duas partes. 

A primeira, os critÃ©rios relativos Ã  organizaÃ§Ã£o e ao funcionamento interno 
das creches, que dizem respeito principalmente as prÃ¡ticas concretas adotadas 
no trabalho direto com as crianÃ§as.

A segunda explicita critÃ©rios relativos Ã  definiÃ§Ã£o de diretrizes e normas 
polÃ-ticas, programas e sistemas de financiamento de creches, tanto 
governamentais como nÃ£o governamentais.

Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico
Ludicidade - A crianÃ§a e a brincadeira
.

VisÃ£o da Creche Parque Bom Menino

Nas 
ltimas dÃ©cadas a expansÃ£o da EI/Creche no Brasil tem ocorrido de forma 
acelerada. AlÃ©m de ser um direito da mÃ£e trabalhadora, Ã© um direito da 
crianÃ§a, envolvendo o CUIDAR e EDUCAR, na perspectiva de ser um espaÃ§o de 
descobertas, construÃ§Ã£o de conceitos, desenvolvimento de potencialidades e 
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autonomia para vida. A creche Ã© o espaÃ§o educativo onde a crianÃ§a Ã© cuidada,
educada, amada, alicerce do processo educativo global.

[FOTO]

[FOTO]

MissÃ£o da Creche Parque Bom Menino

O brincar Ã© um componente de suma import
ncia na formaÃ§Ã£o do sujeito e para Vygotsky (1999) 
... a brincadeira Ã© uma facilitadora do processo de desenvolvimento
. Nossa intenÃ§Ã£o Ã© despertar na crianÃ§a atravÃ©s da brincadeira o desejo de 
aprender, de ser cuidada e de ir ao encontro do mundo que lhe cerca. A partir 
das aÃ§Ãµes planejadas, desejamos obter resultados satisfatÃ³rios, a fim de que 
a sociedade perceba a Creche como um espaÃ§o educativo e de direito da crianÃ§a.

[FOTO]

[FOTO]

AÃ§Ãµes da Creche Parque Bom Menino

Queremos realizar um trabalho onde o CUIDAR e EDUCAR esteja aliado ao 
compromisso com os PrincÃ-pios Ã‰ticos da Autonomia, Responsabilidade, 
Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, procurando entrelaÃ§ar a histÃ³ria do 
EU INDIVIDUAL a do EU COLETIVO, onde a crianÃ§a possa aprender a socializar-se, 
ser independente, cooperativa e autÃ´noma, tendo como norteador a ludicidade.

Destacamos a brincadeira como eixo norteador na organizaÃ§Ã£o do trabalho 
pedagÃ³gico. Dessa forma sugerimos a utilizaÃ§Ã£o de diferentes formas de 
brincadeiras que contribuirÃ£o para in
meras aprendizagens e para ampliaÃ§Ã£o de significados, promovendo a 
socializaÃ§Ã£o, fortalecendo laÃ§os de convÃ-vio harmonioso. Aliadas as 
brincadeiras estarÃ£o presentes em nosso cotidiano jogos, m
sicas, artes plÃ¡sticas, dramatizaÃ§Ã£o, filmes, desdobradas em atividades 
mediadoras de cultura e de desenvolvimento do sujeito em suas Ã¡reas do 
conhecimento
.

E continua... 
AtravÃ©s de reflexÃµes e baseada em nossa prÃ¡xis, elegemos como melhor caminho 
a BRINCADEIRA, ou seja, cuidar brincando, educar brincando, por isso o tema do 
PPP foi definido assim: LUDICIDADE - A CRIANÃ‡A E A BRINCADEIRA.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Fazem parte da equipe:

Diretora:
 MÃ¡rcia Brito, 
Diretora-Adjunta
: Dayse Malagole e 
Professor Articulador
: MÃ¡rcia Ventura

Auxiliares de Creche
: Adriana, Ana FÃ¡tima, 
ngela, Carmem, FabrÃ-cia, FÃ¡tima, InÃªs, JanaÃ-na, Kelly, Maria da Paz, 
MarinÃ©ia, NatÃ¡lia, Norma, Sandra, Sheila, T
nia, Vanessa.

FuncionÃ¡rios:
 Benedita, Jupi, Lenilda, Vera, Bete, Neumar.

CEC:
 Presidente: Marcia Brito, 
Segmento Professor
: Gilda Azeredo, 
Segmento FuncionÃ¡rio
: NatÃ¡lia Melo (Agente Auxiliar de Creche), 
Segmento ResponsÃ¡vel
:
Anderson Barbosa (ResponsÃ¡vel por Gabriel - MII) e SÃ©rgio Lima (ResponsÃ¡vel 
por Nichollas - BII).

Visite o blog da CM Parque Bom Menino

http://cmpqbommenino.blogspot.com/

Se vocÃª professor e/ou sua escola desenvolve ou desenvolveu algum projeto ou 
atividade interessante; se vocÃª, sua escola ou se algum aluno tem Blog, clique 
na imagem abaixo para obter o e-mail do representante do Rioeduca na sua CRE. 

Escreva para ele, nÃ³s faremos a divulgaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Prof
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 Regina Bizarro_Representante do Rioeduca na 5
CRE

Email: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos da equipe!
A creche estÃ¡ linda !
Postado por 
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Rosangela Rocha
 em 04/11/2011 07:34

De fato Rosangela, a Creche estÃ¡ muito linda, alÃ©m de desenvolver um grande 
trabalho.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 04/11/2011 11:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/11/2011

 <TÃTULO>
Quadro de Reserva do Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

GraÃ§as ao empenho e ao trabalho dos profissionais da nossa rede, o portal 
Rioeduca revela-se a cada dia um enorme sucesso!

AlcanÃ§amos a cada dia da semana, a mÃ©dia de 12 mil acessos nos dias de semana 
e 3000 em cada um dos dias do final de semana.

Esse sucesso tem se evidenciado na mÃ-dia e se verificado pelos e-mails que 
temos recebido de todo Brasil, principalmente de pessoas ligadas Ã  EducaÃ§Ã£o.

JÃ¡ estamos planejando uma sÃ©rie de novidades, que vÃ£o desde um canal 
especÃ-fico para divulgaÃ§Ã£o das vÃ¡rias ofertas de cursos que temos recebido 
via email (alguns gratuitos, inclusive) atÃ© vÃ-deo-conferÃªncias visando Ã  
troca de experiÃªncias com pessoas de outras redes.

AlÃ©m disso, estamos prestes a entrar na segunda fase de atualizaÃ§Ã£o de Portal
com a introduÃ§Ã£o de muito mais novidades de layout.

Com vistas a atender Ã s demandas desse crescimento, a partir de hoje, um quadro
de reserva de pessoas que poderÃ£o ser chamadas para trabalhar conosco a 
qualquer momento.

Para compor esse quadro de reserva, o(a) professor(a) da nossa rede deverÃ¡ ter:

=
 GraduaÃ§Ã£o completa;
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     =
 Um ano de experiÃªncia no magistÃ©rio, no mÃ-nimo;

     =
 Disponibilidade de trabalho extra de dez horas semanais, incluindo dias 
teis, quando precisaremos que o professor visite escolas (a princÃ-pio da CRE em
que atua);

     =
 Boa redaÃ§Ã£o;

     =. Habilidade com uso de tecnologia e 
ferramentas da web.

Para concorrer, o candidato deverÃ¡ enviar email atÃ© o dia 15 de novembro para 
o endereÃ§o nota10@rioeduca.net, com o tÃ-tulo: 
QUADRO DE RESERVA
. Nesse email, deverÃ¡ ser anexado:

====
 currÃ-culo atualizado;

     ====
 um relato em atÃ© uma lauda falando sobre o Rioeduca e explicando porque deve 
ser escolhido para compor a equipe.

     ====
 o preenchimento do formulÃ¡rio abaixo.

ObservaÃ§Ã£o: apÃ³s a anÃ¡lise do currÃ-culo e do relato, daremos preferÃªncia a
candidatos com comprovada experiÃªncia na utilizaÃ§Ã£o de blogs e de redes 
sociais, bem como aqueles que jÃ¡ atuaram como voluntÃ¡rios em atividades da 
rede (como embaixadores da EducopÃ©dia, por exemplo).
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Muito boa essa iniciativa pois temos em nossa rede muitos talentos.
ParabÃ©ns Rioeduca. Mais uma vez nota 10!
Postado por 
Herizete
 em 01/11/2011 19:27

ParabÃ©ns, nossa rede tem muitos talentos que precisam ser reconhecidos. Eu atÃ©
gostaria de participar desse projeto, mas com duas matrÃ-culas de PII acabo nÃ£o
tendo as 10 horas semanais e o tempo para visitar as escolas. Boa sorte a todos!
Postado por 
Luciana Monteiro da Silva
 em 06/11/2011 13:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/11/2011

 <TÃTULO>
Tecnologia 
&
 EducaÃ§Ã£o, uma dupla que dÃ¡ certo!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.
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Estamos vivendo num mundo de constantes mudanÃ§as e de uma verdadeira 
revoluÃ§Ã£o na EducaÃ§Ã£o!

[FOTO]

[FOTO]

No Blog da escola os alunos podem conhecer a histÃ³ria do patrono, alÃ©m de 
aprender como acessar seu email do Rioeduca, rever eventos e atividades da 
escola e acessar links importantes como o da Plataforma da EducopÃ©dia, Portal 
Rioeduca, Blog PÃ© de Vento, Blog dos Embaixadores da EducopÃ©dia e revista 
CiÃªncia Hoje.

[FOTO]
(Palavras da Coordenadora 
PedagÃ³gica)

[FOTO]

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Tecnologia e EducaÃ§Ã£o Ã© uma dupla que sÃ³ pode dar certo! Que bom ver alunos 
e professores interagindo tÃ£o harmoniosamente! Vou procurar o Blog e conhecer 
mais de perto, apesar de nÃ£o saber como usÃ¡-lo... rsrs!
Postado por 
Adriano
 em 04/11/2011 12:39

DÃ¡ certo mesmo! Estamos caminhando para chegar ao Casamento perfeito !
Apaixonada pela GetÃºlio Vargas! Alunos adorÃ¡veis ,professores 
responsÃ¡vÃ©is,funcionÃ¡rios parceiros, Somos da 8Âª! SecretÃ¡ria e equipe da 
SME Maravilhosas! A melhor ,mais divertida e amiga diretora adjunta do mundo! 
Sem falar na Sylvia embaixadora da educopÃ©dia... EstÃ¡ indo ...9Âº ano ! 
Sentiremos muito sua falta meu amor! Minha aluna! Minha Filha!
Postado por 
bete ribas
 em 04/11/2011 19:10

Adorei o blog, galera!!! Ah, a bonequinha tÃ¡ um show! NÃ£o dÃ¡ pra fugir da 
tecnologia, precisamos Ã© melhorar sempre!!
ParabÃ©ns Neilda, suas postagens sÃ£o sempre muito interessantes!
Postado por 
marilia
 em 04/11/2011 22:23

Ai, gente! Que fofa a bonequinha da Prefeitura!Quero uma, como faz pra ter?
Postado por 
Paula Souza
 em 05/11/2011 16:38

O mundo muda a todo instante, novas formas de aprender, novas formas de ensinar 
e o educador precisa acompanhar esse ritmo, o pique da garotada, atÃ© mesmo para
entendermos melhor o que se passa na cabeÃ§a deles, seus interesses. Uma forma 
,simples Ã© atravÃ©s da tecnologia, uma excelente aliada se soubermos o caminho 
certo. LanÃ§ar mÃ£o da tecnologia Ã© a "ordem" do momento, Ã© o futuro, o 
presente. JÃ¡ imaginaram as aulas de histÃ³ria do futuro? Outro dia eu estava 
pensando nisso... jÃ¡ imaginaram minhas aulas de ciÃªncias com a internet? E 
lÃ-ngua estrangeira? Ter acesso a fotografias, vÃ-deos, informaÃ§Ãµes em tempo 
real..espetacular!!! Apoio essa ideia. Inclusive, ano que vem farei o blog das 
minhas turmas. Acho que serÃ¡ uma experiÃªncia maravilhosa. Trabalharei para 
isso! Adorei esse post!
Postado por 
Alessandra
 em 05/11/2011 17:07

ParabÃ©ns a equipe da E.M GetÃºlio Vargas por acreditar que tecnologia aliada a 
educaÃ§Ã£o Ã© sinÃ´nimo de sucesso.
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Ideia brilhante em tornar os alunos responsÃ¡veis por manter iformaÃ§Ãµes sobre 
o que acontece na escola, nas redes sociais.
ParabÃ©ns a rioeducadora Neilda que nos presenteia com maravilhas!!
Postado por 
Claudia de Moraes
 em 05/11/2011 20:27

ParabÃ©ns belo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/11/2011 20:36

Amei a foto da boneca! Muito fofa.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 07/11/2011 17:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/11/2011

 <TÃTULO>
Projeto Escola Limpa

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, cidadania.

Aproveitando a repercussÃ£o do Projeto 
Escola Limpa
, realizado com a turma de AceleraÃ§Ã£o 2 da E.M. Vice-Almirante Paulo de 
Castro, fiz uma breve entrevista com a Prof
 Ana Carolina Oliveira, responsÃ¡vel pela turma, que falou sobre o perfil do 
grupo e do trabalho em sala e a execuÃ§Ã£o do projeto em questÃ£o.

A professora Ana Carolina, formada em Biologia com Ãªnfase em EducaÃ§Ã£o 
Ambiental, vem desenvolvendo um trabalho significativo com a sua turma de 
AceleraÃ§Ã£o 2. Antes de se dedicar integralmente Ã  educaÃ§Ã£o, seu trabalho 
era voltado Ã  Ã¡rea de pesquisa cientÃ-fica. Agora a professora espera 
transmitir suas experiÃªncias e conhecimentos aos alunos de modo a contribuir 
realmente para a sua formaÃ§Ã£o enquanto cidadÃ£os.

As turmas de projeto tem um p
blico de alunos com defasagem escolar, por motivo de idade ou reprovaÃ§Ãµes. No 
final de 2012, os alunos da turma de AceleraÃ§Ã£o 2 serÃ£o encaminhados ao 
Ensino MÃ©dio, daÃ- a necessidade ainda maior de uma abordagem que os prepare 
para a nova fase escolar que os espera ao final desta etapa. Como Ã© do 
conhecimento de todos, a complexidade dos conte
dos e a prÃ³pria quantidade de matÃ©rias estudadas demandam uma maturidade e 
seriedade maior por parte dos estudantes. Projetos, atividades e eventos que 

Página 1466



RIOEDUCA 1
promovam a integraÃ§Ã£o com o meio ambiente, com os demais e com a realidade que
cerca os alunos sÃ£o um diferencial na fase escolar em que se encontram.

[FOTO]

Realizado na semana de 03 a 07 de outubro, o Projeto 
Escola Limpa
 teve o objetivo de conscientizar os alunos sobre a import
ncia da limpeza no ambiente escolar e, consequentemente, fora dele. Por estar 
situada dentro de um condomÃ-nio, a unidade escolar necessita ainda mais de 
iniciativas desta natureza, uma vez que boa parte do espaÃ§o utilizado 
diariamente pelos alunos Ã© compartilhada com moradores, funcionÃ¡rios e 
frequentadores do local.

 [VÃDEO]

Com o auxÃ-lio da professora, a turma realizou uma Oficina de Reciclagem e 
apresentou para as turmas da escola um teatrinho com o tema: 
NÃ£o jogar lixo na rua!
 Foi um sucesso! Segundo a professora, a atividade de reutilizaÃ§Ã£o de material
reciclÃ¡vel, na semana 
Escola Limpa
, foi muito satisfatÃ³ria, pois envolveu a conscientizaÃ§Ã£o dos alunos em 
relaÃ§Ã£o ao meio ambiente, alÃ©m de proporcionar um Ã³timo momento de 
descontraÃ§Ã£o e motivaÃ§Ã£o para habilidades manuais que surpreenderam a todos.
A turma se mostrou unida e disposta a compartilhar com o restante da escola o 
que estavam fazendo. Foi um grande momento de integraÃ§Ã£o.

[FOTO]

Parabenizamos a educadora Ana Carolina Oliveira, pois o seu trabalho tem 
cumprido o papel a que se propoe segundo as suas prÃ³prias convicÃ§Ãµes. Em suas
palavras, 
ser professora Ã© mais do que uma profissÃ£o, Ã© mais do que ter conhecimento 
acadÃªmico e ministrar aulas. Ã‰ ter um olhar diferenciado sobre cada aluno, Ã© 
saber que podemos ser influÃªncia e um diferencial na vida de um cidadÃ£o. Ã‰ 
alÃ©m de tudo, ter consciÃªncia de que o futuro de geraÃ§Ãµes vai passar pelas 
nossas mÃ£os e que irÃ£o fazer a histÃ³ria do nosso paÃ-s.
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7Âªcre
(192)

cidadania
(11)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ana, ParabÃ©ns Acelera 2 !!!!! "Matam" essa Coordenadora de 
Orgulho!!!!! Mil BJKSSSS, HeloÃ¡.
Postado por 
HeloÃ¡
 em 03/11/2011 13:44

Ã‰ um prazer trabalhar com essa galera! ParabÃ©ns a toda equipe da Paulo de 
Castro!!! Bjs, Ana.
Postado por 
Ana Carolina
 em 04/11/2011 19:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/11/2011

 <TÃTULO>
Resultado da Enquete - Uso de Redes Sociais Alunos e Professores

<TAGS>
Tags: 
enquete.

[FOTO]

Página 1468



RIOEDUCA 1

enquete
(8)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/11/2011

 <TÃTULO>
#PapoRioeduca - uso das TICs na sala de aula

<TAGS>
Tags: 
#paporioeduca.

O #PapoRioeduca estÃ¡ chegando!
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O 
ltimo encontro foi muito enriquecedor. Professores e educadores da rede se 
reuniram para debater o tema o uso das TICs. Ã‰ importante ressaltar que o uso 
das TICs mobiliza professores e alunos. Cada docente precisa encontrar sua forma
adequada de integrar as vÃ¡rias tecnologias.

Na sociedade da informaÃ§Ã£o, todos estamos reaprendendo a conhecer e a ensinar.
Precisamos integrar o humano e o tecnolÃ³gico. A construÃ§Ã£o do conhecimento, a
partir do processamento multimÃ-dico, Ã© mais 
livre
. VÃ¡rios depoimentos confirmaram a import
ncia de utilizar novas tecnologias da educaÃ§Ã£o. Confira:

Confirmando a import
ncia da EducopÃ©dia, o professor Marcelo (@geo_marcelo) comenta: 
Imagina levar 20 mapas para a sala de aula, desenhar esquemas e grÃ¡ficos para 
explicar Geografia? Com kit educopÃ©dia vocÃª tem isso mole.
 Para o professor Marcelo, 
o Kit EducopÃ©dia facilita o seu trabalho e facilita o aprendizado. O que 
confirma a professora FÃ¡tima Braga (@bragafatima): 
Hoje eu sou apaixonada pela plataforma EDUCOPÃ‰DIA.

DeclaraÃ§Ãµes sobre a EducopÃ©dia permearam a discussÃ£o, como o testemunho da 
professora Joice Rodrigues (@JoiceRoodrigues): 
Ã‰ impossÃ-vel tanto para um profissional de educaÃ§Ã£o quanto para um aluno 
conhecer a EducopÃ©dia e nÃ£o se encantar.

O professor Nilton (@niltonprofrj) afirma: 
HÃ¡ dez anos desenvolvo trabalho com monitores no LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica e
o resultado Ã© o melhor possÃ-vel hoje.

A professora Gisele Cordeiro (@gibioterra) informa: 
JÃ¡ utilizei SMS para monitorar passeio de alunos.

Meus alunos sÃ£o pequeninos, mas dÃ£o show no uso de recursos de celulares, c
meras, computadores...
, declara a professora MÃ´nica Queiroz @moniqueiroz

Todos concordaram que a Internet favorece a construÃ§Ã£o cooperativa e o 
trabalho conjunto entre professores e alunos, prÃ³ximos fÃ-sica ou virtualmente.

Uma pergunta muito interessante foi colocada em questÃ£o pela gerente do 
Rioeduca, Lilian Ferreira: 
O que vocÃªs acham de monitorias entre escolas. VoluntÃ¡rios de uma escola 
visitam e 
contaminam
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 professores de outras escolas?

Todos os participantes concordaram que uma nova possiblidade surgiu e em breve 
estarÃ¡ em prÃ¡tica. 

A educadora brasiliense Cristiane Parente (@Cris_Parente), analisou o encontro 
como muito bom, convidando a todos para trocar ideias, experiÃªncias e afeto 
pela rede.

O encontro foi tÃ£o produtivo que ultrapassou o limite de tweets do dia. EntÃ£o,
o que vocÃª estÃ¡ esperando? O prÃ³ximo #PapoRioeduca estÃ¡ chegando. Dia 9 de 
novembro (quarta-feira), Ã s 20:00. Quero ver vocÃª lÃ¡...

Qual serÃ¡ o tema? VocÃª sugere nos comentÃ¡rios desta postagem!

[FOTO]

#paporioeduca
(7)
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 <COMENTÃRIOS>

tema 1: MÃ-dia e educaÃ§Ã£o
Tema 2: Ambiente virtual e mÃ-dia da comunicaÃ§Ã£o
Postado por 
Fatima Braga
 em 04/11/2011 22:18

Tema; Como fazer da tecnologia digital uma ferramenta de mudanÃ§as 
comportamentais?
Postado por 
Fatima Braga
 em 04/11/2011 22:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/11/2011

 <TÃTULO>
BLOG da E. M. Doutor Nelcy Noronha

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

[FOTO]

Hoje vamos apresentar mais um blog das escolas da 9
 CRE. O Blog da 
E. M. Dr
 Nelcy Noronha
 foi criado em julho a partir da iniciativa da professora Claudia que contagiou 
os colegas com a ideia, entÃ£o a professora Amanda foi em frente e criou o blog.
E Ã© ela em uma comovente mensagem deixada no blog que nos fala desse inÃ-cio:

O inÃ-cio do blog na nossa amada escola... 

Caros colegas, jÃ¡ estava mais do que na hora de aderirmos de vez a todas as 
tecnologias. Aos poucos estamos caminhando... ComeÃ§amos compartilhando emails, 
jÃ¡ fizemos planilhas on line e agora um blogg! Em mais uma das conversas, desta
vez numa quinta-feira a professora Carla veio mais uma vez aguÃ§ar nosso 
espÃ-rito de equipe, mesmo de licenÃ§a ela sÃ³ pensa na Nelcy, e resolvi criar 
um. NÃ£o fazia a menor ideia de como fazer isso, mas a curiosidade me fez 
pesquisar e descobri que nÃ£o Ã© tÃ£o difÃ-cil assim. NÃ£o sei como vivi tanto 
tempo sem o GOOGLE. Eis entÃ£o o nosso blog,
 que ele seja mais um instrumento
 de aprendizagem, divulgaÃ§Ã£o dos nossos trabalhos
 e estreitamento dos nosso laÃ§os, seja entre nÃ³s, a equipe, entre alunos, 
entre a comunidade ou com o planeta Terra inteirinho. Agora Ã© sÃ³ comeÃ§ar a 
postar e divulgar.
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Eu amo esta escola e amo vocÃªs, com carinho Amanda.

Fonte:
http://nelcynoronha.blogspot.com/2011/08/o-inicio-do-blog-na-nossa-amada-escola.
html
25 de agosto de 2011 

Desde do seu surgimento o blog vem contribuindo muito a partir de postagens 
interessantes e de grande utilidade a toda comunidade escolar. Nele encontramos,
informaÃ§Ãµes sobre a escola, um breve histÃ³rico do seu patrono, o seu PPP, 
calendÃ¡rio de provas, informaÃ§Ãµes sobre as inscriÃ§Ãµes para concursos do 
Ensino MÃ©dio, eventos que acontecem dentro e fora da U. E., datas comemorativas
e noticias interessantes. Como pudemos observar Ã© um blog que atende bem a sua 
proposta de levar informaÃ§Ãµes.

Vejamos alguns exemplos:

Perfil no blog

Escola Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro, pertencente Ã  9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o; atende ao segundo segmento do Ensino 
Fundamental; Ã© impulsionada por uma equipe que desempenha um trabalho de 
qualidade, visando contribuir para a formaÃ§Ã£o de cidadÃ£os conscientes, justos
e comprometidos com a sustentabilidade do planeta.

Fonte: 
http://www.blogger.com/profile/10970367924634573237

HistÃ³rico 

A nossa escola 
nasceu
 em 11 de marÃ§o de 1971, a partir do Decreto 
E
 n
4885, que foi publicado em 11 de marÃ§o de 1971. O seu primeiro nome foi 
GinÃ¡sio Estadual Professor JoÃ£o Marques dos Reis e o primeiro endereÃ§o era na
Rua Augusto Vasconcelos, 212, Campo Grande. Foi constatado que havia duplicidade
de nomes, pois jÃ¡ havia uma escola com esse nome
 em BrÃ¡s de Pina (Rua IrapuÃ¡, S/N). Devido a esse problema, foi solicitada a 
troca de nome da escola de Campo Grande e o homenageado foi o Doutor Nelcy 
Noronha, que nasceu em 10 de junho de 1932 e faleceu em 16 de junho de 1973. Ele
cursou o primÃ¡rio na escola Venezuela, os cursos ginasial e mÃ©dio no colÃ©gio 
BelisÃ¡rio dos Santos e ingressou na faculdade de odontologia, onde se formou 
aos 21 anos. Em 1954, iniciou sua clÃ-nica em Campo Grande, onde permaneceu atÃ©
seu falecimento. Foi aprovado em concurso para dentistas da Guanabara, sendo 
nomeado em 1963 e designado para trabalhar no GinÃ¡sio Estadual F.A Raja 
GabÃ¡glia, onde permaneceu atÃ© o seu falecimento.

Iniciou a prÃ¡tica do basquetebol ainda menino, em 1948 e foi campeÃ£o juvenil 
carioca, pelo clube dos Aliados e campeÃ£o brasileiro de lance livre, defendendo
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a F.M.B.

Foi diretor do Clube dos Aliados por duas vezes e foi organizador da I 
olimpÃ-ada realizada em Campo Grande.

O nosso atual patrono foi ainda compositor de m
sica popular e tem in
meras m
sicas gravadas em fitas e trÃªs discos, que sÃ£o:

 NÃ£o dependo de vocÃª
, gravaÃ§Ã£o da Phillips, interpretada por Nelcy;

A estrelinha SolitÃ¡ria
, gravaÃ§Ã£o da RCA, interpretada por Victor Hugo;

ManhÃ£ do seu amor
, gravaÃ§Ã£o RCA.

Fonte: 
http://www.nelcynoronha.blogspot.com/search/label/nossa%20escola

O Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico

PPP: HistÃ³rias de nossa gente na construÃ§Ã£o de uma cidadania consciente.

     IdentificaÃ§Ã£o: A E/SUBE/CRE 
(09.18.032) E.M. Doutor Nelcy Noronha estÃ¡ localizada Ã  Rua Coxila Rica, Lote 
03, Jardim Maria de Lourdes, Campo Grande-Rio de Janeiro/RJ e Ã© administrada 
pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

Objetivos e princÃ-pios: A E.M. Doutor Nelcy Noronha tem por objetivo acolher a 
diversidade, favorecer a criatividade, fortalecendo a identidade e enriquecendo 
a 
escrita
 da histÃ³ria da 
nossa gente
, da nossa escola e da nossa cidade.

A proposta Ã© uma escola de qualidade, democrÃ¡tica, participativa e 
comunitÃ¡ria, onde seja possÃ-vel o acesso Ã s diferentes formas de 
comunicaÃ§Ã£o, formando o cidadÃ£o que farÃ¡ a 
diferenÃ§a
 na escrita de sua prÃ³pria histÃ³ria.

Justificativa: Favorecer a formaÃ§Ã£o de uma cidadania consciente, enriquecida 
pelo passado, presente e futuro de nossa gente.
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MissÃ£o: Conhecer, compreender, integrar e enriquecer as histÃ³rias de 
nossa gente
, nesse mundo de diversidades, objetivando uma identidade cidadÃ£ de qualidade.

Fonte: 
http://www.nelcynoronha.blogspot.com/search/label/PPP

Dentre as postagens escolhemos algumas para compartilhar neste canal de 
informaÃ§Ãµes.

Tecnologia no Aprendizado 

O mundo tecnolÃ³gico bate Ã  nossa porta! Hoje, sÃ£o importantes ferramentas que
podem ser utilizadas no aprendizado de nossos alunos. Ã‰ para isso que esse blog
existe!!!!!

Assista a um vÃ-deo com a educadora 
Andrea Ramal
:

 [VÃDEO]

Fonte: 
http://nelcynoronha.blogspot.com/2011/08/tecnologia-no-aprendizado.html

Escola de Leitores

[FOTO]

O trabalho foi feito inicialmente com a intenÃ§Ã£o de divulgar o acervo e 
despertar
 o prazer da leitura.

Com este objetivo, a professora de Sala de Leitura estimulou a curiosidade dos 
alunos, indo Ã s salas de aula e iniciando a leitura de alguma obra literÃ¡ria; 
sempre interrompendo-a num momento emocionante da narrativa.

A estratÃ©gia valeu pois os livros mais procurados foram
 justamente os livros lidos em sala de aula.

Com a continuidade do trabalho as visitas as salas de aula passarÃ£o a ter nÃ£o 
sÃ³ a contaÃ§Ã£o de historias, mas tambÃ©m rodas de leitura e dramatizaÃ§Ãµes de
capÃ-tulos de livros. Sempre com o intuito de divulgar a obra e despertar o 
interesse pela leitura.

O que Ã© uma Escola de Leitores?
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A escola de leitores

     Ã‰ uma escola

     Que os seus estudantes

     NÃ£o veem somente TV

     Mas tambÃ©m gostam de ler

     Pois sentem prazer

     De aprender

     E conhecer

     Muitos dizem

     NÃ£o gostar da escola dessa cidade

     Mas no fundo

     Isso nÃ£o Ã© verdade

     Muitos podem nÃ£o saber

     Mas todo mundo

     Adora ler.

(Autor: Jean da S. de Oliveira Guedes)

ParabÃ©ns Ã  equipe da E. M. Dr
 Nelcy Noronha pelo belo trabalho desenvolvido.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
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, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno
.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ muito emocionante ver nossa escola "passeando" pelo futuro e "flutuando" pela
tecnologia. A escola tem obrigaÃ§Ã£o de se modernizar e Ã© isso que estamos 
buscando: a sabedoria do passado aliada a forÃ§a da juventude constante do 
futuro!
Postado por 
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ClÃ¡udia
 em 07/11/2011 23:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/11/2011

 <TÃTULO>
CIEP Patrice Lumumba realiza o Rock in CIEP

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, artesmusicais, eventos.

Mais uma atividade relacionada Ã s artes realizada no CIEP Patrice Lumumba 
 3
 CRE. A ideia surgiu durante os ensaios do FECEM/2011 (Festival da CanÃ§Ã£o das 
Escolas Municipais). Claudia Nunes, Coordenadora PedagÃ³gica (jÃ¡ entrevistada 
aqui no post 
Educando na 3
 CRE - Professora ClÃ¡udia Nunes
) e o Professor Marco Ananias ensaiavam os alunos, mas sÃ³ poderiam levar 15 
crianÃ§as. Diante daquela situaÃ§Ã£o, nos conta ClÃ¡udia: 
 eu disse que nÃ£o poderia levar todos, mas que, em outubro, organizaria um 
festival interno onde todos poderiam cantar, sem concurso, sem premiaÃ§Ã£o. 
TODOS PODERIAM MOSTRAR A VOZ E O TALENTO. E falei pra eles: 
NÃ£o tem o Rock in Rio em setembro? EntÃ£o... Vamos fazer um ROCK IN CIEP em 
outubro, em comemoraÃ§Ã£o do Dia das CrianÃ§as!

[FOTO]

O Ciep participou do FECEM, mas, infelizmente, nÃ£o ganhou o concurso. A 
apresentaÃ§Ã£o, no entanto, foi feita com com perfeiÃ§Ã£o, sem erros e foi 
maravilhoso! Foi feita tambÃ©m uma grande festa com certificados, brindes, etc.

O tempo passou... Veio o Rock in Rio na mÃ-dia... E chegou a vez do ROCK IN 
CIEP!

[FOTO]

 Conversei com os professores, funcionÃ¡rios da escola, comunidade... Todos 
abraÃ§aram a ideia e participaram. Durante o mÃªs de setembro, os alunos e 
funcionÃ¡rios fizeram as inscriÃ§Ãµes. Foi aquela correria, atrÃ¡s dos brindes, 
gravaÃ§Ã£o das m
sicas escolhidas e iluminaÃ§Ã£o, para que tudo desse certo.

[FOTO]
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Palco Mundo na Quadra com o painel Eu Fui

 A Prof
 ClÃ¡udia relata tudo com o entusiasmo que a caracteriza. A atividade teve como 
objetivo valorizar a auto-estima dos alunos e integrar a escola Ã  comunidade.

[FOTO]

[FOTO]

     MC Mazinho e funcionÃ¡rios da escola. No
camarim, as alunas deram um show nos penteados e maquiagem.

Eles contaram com a presenÃ§a da MÃ¡rcia Fernandes, responsÃ¡vel pelo Bairro 
Educador que caiu na folia, como uma das FrenÃ©ticas, cantando Abra as Suas Asas
e a Professora Lourdes, da GED / 3
 CRE.

O evento durou dois dias de evento. O primeiro dia 20/10, no espaÃ§o do 
auditÃ³rio, com o apoio da funcionÃ¡ria Ros
ngela, que conseguiu luzes coloridas e fumaÃ§a. O segundo dia 21/10 foi na 
quadra, com o som da comunidade e encerrando com o show do MC Mazinho. Foram 
diversas apresentaÃ§Ãµes do forrÃ³ ao rock. Eles cantaram, dublaram e danÃ§aram.

[FOTO]

[FOTO]

Professores em Momento de DescontraÃ§Ã£o e cantando o tema de abertura do Rock 
in Rio.

[FOTO]

Alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil cantando a m
sica do FECEM

A atraÃ§Ã£o internacional mais esperada foi a Katy Perry, quando a Professora 
Bianca Ribeiro deu um show! Dublou com tanta perfeiÃ§Ã£o que contagiou a todos 
da platÃ©ia, dando autÃ³grafos e muita alegria!
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[FOTO]

[FOTO]

Katy Perry representada pela Prof
. Bianca Ribeiro e Prof. Carlos tocando cavaquinho e dando um show.

[FOTO]

Alunos do RealfabetizaÃ§Ã£o 1 com a m
sica da Paula Fernandes.

[FOTO]

Alunos do Nenhum a Menos cantando sobre a Paz.

[FOTO]

Os estagiÃ¡rios incorporaram o Jota Quest, Guns and Roses...

Foram tantas apresentaÃ§Ãµes que recomendamos que vocÃª vÃ¡ conferir mais no 
BLOG CIEP PATRICE LUMUMBA
, incluindo a participaÃ§Ã£o dos oficineiros do Programa Mais EducaÃ§Ã£o que 
tambÃ©m deram a sua contribuiÃ§Ã£o. O Prof
 Brasil se apresentou com uma roda de capoeira e a Prof.
 Jaqueline com duas coreografias, alÃ©m de ensaiar vÃ¡rios alunos durante as 
aulas. ClÃ¡udia termina seu relato, muito eufÃ³rica:

 FOI UM SUCESSO TOTAL!!!!!

      A PARTICIPAÃ‡ÃƒO DOS FUNCIONÃRIOS, 
CANTANDO E DANÃ‡ANDO,

     OS ALUNOS, OS PAIS...

     SÃ“ TENHO A AGRADECER EM NOME DA 
DIREÃ‡ÃƒO DA ESCOLA E DIZER QUE FOI MUITO IMPORTANTE ESSA INTEGRAÃ‡ÃƒO.

      A UNIÃƒO DA EQUIPE SEMPRE FARÃ A 
DIFERENÃ‡A!

A arte e a m
sica, em especial, proporcionam estes momentos mÃ¡gicos de integraÃ§Ã£o e 
crescimento, sempre por um mundo melhor. ParabÃ©ns a toda a comunidade do CIEP 
pela aÃ§Ã£o!
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Imagens e relatos (adaptados) enviados pela Prof
 ClÃ¡udia Nunes

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Quero parabenizar a toda EQUIPE DO CIEP PATRICE LUMUMBA!!! Pelas fotos 
percebemos que todos estavam "numa mesma direÃ§Ã£o, numa sÃ³ voz uma 
canÃ§Ã£o..." Tenho muito orgulho de ser CP dessa UE e poder compartilhar 
momentos como esse!!! AgradeÃ§o a oportunidade de divulgaÃ§Ã£o, mais uma vez no 
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Blog. Angela, lindo post! Excelente trabalho!!!!
Postado por 
CLAUDIA NUNES
 em 04/11/2011 00:16

Angela,muito bonito o poster,bom ver a garotada da minha escola fazendo 
bonito,Todos estavam no melhor estilo roqueiro.A T1401,marcou presenÃ§a,a 
Ãºltima foto aÃ- estÃ£o curtindo o espetÃ¡culo.Agradecida pela divulgaÃ§Ã£o dos 
valores de nossos alunos.
AbraÃ§o
Adelia Azevedo
Postado por 
AdeliaAzevedo
 em 04/11/2011 18:35

Muito bom mesmo!!! A Equipe do Ciep Patrice Lumumba estÃ¡ de de parabÃ©ns!! Ã‰ 
muito bom vermos o protagonismo de nossos alunos ser valorizado desce cedo.
Postado por 
Teresa Martins
 em 05/11/2011 11:35

A turma 1102 tambÃ©m marcou presenÃ§a no evento. Apresentamos o tema de 
"Rebeldes", mÃºsica e coreografia escolhidas pelos alunos, com ensaios feitos em
sala e realizaÃ§Ã£o de desdobramentos para trabalhar a alfabetizaÃ§Ã£o. Boa 
oportunidade para ampliaÃ§Ã£o de nosso vocabulÃ¡rio, aprendizagem divertida!
Postado por 
Norma Santos
 em 06/11/2011 21:57

Ah! Esse CIEP Ã© tudo de bom!!!! Trabalho desenvolvido com amor e 
comprometimento Ã© a marca dessa equipe... ParabÃ©ns, meus queridos! Nossos 
alunos estÃ£o felizes e isso Ã© o mais importante, porque a felicidade nos 
mostra que outros sonhos sÃ£o perfeitamente possÃ-veis de serem realizados... E 
tudo isso Ã© vivido aÃ- concretamente. Sinto-me de certa parte um pouco 
realizada tambÃ©m... Beijos!
Postado por 
Cassia Brasil
 em 08/11/2011 08:04

ParabÃ©ns! Arrasou!
Postado por 
VerÃ´nica Joia
 em 08/11/2011 20:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/11/2011

 <TÃTULO>
Descobrindo o nosso corpo atravÃ©s da ginÃ¡stica artÃ-stica
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<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.

Esta Ã© uma pequena mostra de como funciona a nossa sala na 
Escola Municipal Brasil 
e de como ela Ã© importante para o desenvolvimento de nossas crianÃ§as. Nessa 
aula, elas
 brincam de vÃ¡rias formas com o corpo.
Professor Ronaldo Ardente

[FOTO]

  O FUTURO NÃƒO Ã‰ ALGUMA COISA QUE IRÃ ACONTECER CONOSCO. CONSTRUÃMOS O FUTURO A 
CADA MOMENTO QUE VIVEMOS. NOSSO FUTURO NASCE DAS IDEIAS TRANSFORMADORAS...

(Lipnack) 

I- JUSTIFICATIVA

Um desejo imenso de levar nossos alunos a conhecerem seu prÃ³prio corpo, 
descobrindo que este Ã© capaz de executar movimentos simples e de amplitudes 
maiores, utilizando-se de ritmo, tempo e espaÃ§o, atravÃ©s de exercÃ-cios 
naturais como: correr, saltar, subir, descer, danÃ§ar, caminhar para frente e 
para trÃ¡s e tambÃ©m, atravÃ©s de exercÃ-cios especÃ-ficos produzidos atravÃ©s 
da ginÃ¡stica olÃ-mpica como: saltar, rolar, caminhar sobre espaÃ§os delimitados
etc... E, sabendo que a partir daÃ- eles serÃ£o capazes de se relacionarem 
melhor com o mundo, conhecendo e superando suas limitaÃ§Ãµes, no momento em que 
se sentirem seguros e capazes de vencer quaisquer obstÃ¡culos por meio de 
atividades prazerosas, saudÃ¡veis e essenciais ao desenvolvimento fÃ-sico e 
mental, partimos para a realizaÃ§Ã£o deste projeto.

TODO HOMEM POR NATUREZA

TEM O DESEJO DE CONHECER

(ARISTÃ“TELES)

[FOTO]

II- OBJETIVO GERAL:

Desenvolvimento da autoestima e superaÃ§Ã£o da timidez, partindo do conhecimento
do prÃ³prio corpo e do relacionamento deste com o espaÃ§o fÃ-sico .

[FOTO]

III- 
 OBJETIVOS ESPECÃFICOS:
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* Aumento do equilÃ-brio fÃ-sico e mental.

* SuperaÃ§Ã£o das limitaÃ§Ãµes instaladas como verdades absolutas.

* ConsciÃªncia da import
ncia dos cuidados com o corpo.

* Responsabilidade cidadÃ£, com o conhecimento do EU, VOCÃŠ e NÃ“S, 
participando, dividindo espaÃ§os e cooperando, mostrando e desenvolvendo o 
sentido de EQUIPE.

* Dar a competiÃ§Ã£o aspecto importante, sabendo que na vida hÃ¡ momentos de 
vencer, perder e aprender com os erros.

IV- DESENVOLVIMENTO:

ApÃ³s estabelecermos juntos as regras, as tarefas e a responsabilidade de cada 
participante, resolvemos desenvolver o projeto no horÃ¡rio das aulas de 
educaÃ§Ã£o fÃ-sica e em momentos extra classe pela tarde.

Todos os alunos do perÃ-odo inicial do 1
 ciclo atÃ© o perÃ-odo final do 2
 ciclo, desenvolvem exercÃ-cios orientados de ginÃ¡stica olÃ-mpica e um grupo de
alunos voluntÃ¡rios representa a escola em apresentaÃ§Ãµes fora da unidade 
escolar quando convidados a demonstrarem o projeto.

 VI- EXERCÃCIOS REALIZADOS

* Movimentos bÃ¡sicos da ginÃ¡stica.

* ExercÃ-cios de equilÃ-brio e salto.

* ExercÃ-cios psicomotores.

* ExercÃ-cios simples em aparelhos.(colchÃ£o,plinto,trave,mini-trampolim, cavalo
com alÃ§as,paralela , barra fixa, cama elÃ¡stica).

* ExercÃ-cios de coordenaÃ§Ã£o motora.

* ExercÃ-cios respiratÃ³rios e de flexibilidade.

* ExercÃ-cios dos nÃ-veis da FGERJ.

PROFESSOR ORGANIZADOR E ORIENTADOR DO PROJETO: 

Ronaldo Miranda Ardente

Envie o seu Projeto e compartilhe conosco o seu talento!
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4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

 <COMENTÃRIOS>

Professor, parabÃ©ns pelo bonito trabalho. A 4ÂªCRE vem revolucionando o Portal 
do Rioeduca com os seus trabalhos.
Postado por 
ValÃ©ria
 em 03/11/2011 12:19

ParabÃ©ns Ã  Escola Brasil e ao Professor Ronaldo pelo trabalho desenvolvido com
as crianÃ§as. Fico feliz pela oportunidade de conhecer os belos trabalhos 
desenvolvidos pelas Escolas da 4ÂªCRE.
Postado por 
Elisete Baizano
 em 03/11/2011 12:35

Que coisas fofas!!!! AlÃ©m de aprender, movimentar o corpo Ã© sempre uma 
diversÃ£o...
Desde pequenos aprendendo a necessidade de exercitar o corpo de forma saudÃ¡vel.
Parabens!
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Postado por 
Claudia de Moraes
 em 03/11/2011 22:07

Ã‰ sempre bom ver e rever as atividades interessantes e vÃ-vidas, 
disponibilizadas pela Equipe de direÃ§Ã£o e profeesores. ParabÃ©ns a todos. 
EducaÃ§Ã£o de Qualidade Ã© tdb.
Postado por 
ProfÂª Margarete Noblat
 em 04/11/2011 10:20

ParabÃ©ns, Ronaldo!!! BelÃ-ssimo trabalho!!! SÃ³  mesmo estando ali todos os 
dias que podemos confirmar o quÃ£o sÃ©rio, bonito Ã© esse projeto.
Postado por 
Profa. Ana Paula
 em 06/11/2011 22:36

Agradecer ao Rio Educa e a  professora  Ana  Accioly pela oportunidade de 
apresentar nossa proposta pedagÃ³gica e oferecer aos professores da rede o 
espaÃ§o para trazer seus alunos para participar de uma oficina em nossa sala de 
ginÃ¡stica artÃ-stica na E.M.Brasil em Olaria.tel 78137185-  prof.Ronaldo 
Ardente
Postado por 
ronaldo ardente
 em 08/11/2011 09:23

Estou trabalhando neste projeto com o prof. Ronaldo durante este ano. Ã‰ 
realmente um trabalho muito gratificante e o prof. Ronaldo Ã© o meu mestre!!!
Postado por 
ProfÂª Gizella
 em 08/11/2011 11:09

Como professora da turma em questÃ£o parabenizo o trabalho do professor ronaldo 
pela importÃ¢ncia da educaÃ§Ã£o fÃ-sica na educaÃ§Ã£o infantil ao longo deste 
ano pois Ã© visÃ-vel as mudanÃ§as de comportamento e fisica que sÃ³ vieram 
acrescentar ao nosso trabalho em sala de aula.
SANDRA
Postado por 
sandra veronica
 em 08/11/2011 14:46

 PARABÃ‰NS,  PROFESSOR RONALDO, PELO BELÃSSIMO TRABALHO QUE VOCÃŠ FAZ NA ESCOLA 
MUNICIPAL BRASIL!
Postado por 
CLAUDIA SETTE
 em 08/11/2011 14:47

Professor Ronaldo nos surpreendente a todos pela alegria e pelo vigor, colocando
muito garotÃ£o no bolso, a sua Ãºltima aula vai ser sempre a mais entusiasmada 
mesmo depois de muitos aos na profissÃ£o. Obrigado Ronaldo, vocÃª alÃ©m de nos 
honrar por ser um professor de educaÃ§Ã£o fÃ-sica serve de exemplo para todos 
nÃ³s. Queria sÃ³ mais uns 10 como vocÃª, ParabÃ©ns!!!! Trabalho magnÃ-fico
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Postado por 
Paulo AndrÃ© Luck
 em 08/11/2011 18:56

Adorei as fotos, saudades da ginastica olimpica.. sucesso para todos ..
abraÃ§os.
Postado por 
Nathaly
 em 08/11/2011 20:41

ParabÃ©ns, Ronaldo, pelo excelente projeto.
Precisamos de mais projetos como este para a melhoria motora de nosso alunos.
A 4Âª CRE, tambÃ©m, estÃ¡ de parabins.  
SaudaÃ§Ãµes fraternas.
Postado por 
Professor Sergio Bastos
 em 08/11/2011 20:49

Parabenizo vc pelo maravilhoso Projeto. Sempre foi um professor digno e 
merecedor de todo respeito.
Postado por 
Dalila Costa Santos
 em 08/11/2011 21:36

Adorei o projeto !
ParabÃ©ns Prof.Ronaldo pelo brilhante trabalho .
Postado por 
SELMA CORDEIRO
 em 10/11/2011 11:56

ParabÃ©ns, Ronaldo! SÃ³ mesmo um profissional dedicado e batalhador como vocÃª 
para desenvolver esse projeto! Apesar das dificuldades e dos longos anos da 
profissÃ£o, vocÃª continua com a disposiÃ§Ã£o e alegria de um novato! Orgulho de
ter um amigo e colega de profissÃ£o como vocÃª!
Postado por 
Iara Laskos
 em 10/11/2011 21:23

Ronaldo, essa Ã© a nossa escola, vocÃª Ã© O CARA!
Postado por 
Sonia Azeredo
 em 11/11/2011 17:22

Caro Prof. Ronaldo, sou da equipe de ginastica do rio de janeiro, professor da 
vila olimpica da mare e do treinador do clube de regatas do flamengo, e Ã© de 
pessoas assim como voce que a ginastica precisa, parabens e sucesso no seu 
caminhar  e conto sempre contigo para engrandecer o meu aprendizado nao so como 
profissional da area mas tambem como pessoa, te digo que a educaÃ§ao fisica da 
escola municipal Brasil pode nao ser a melhor tendo voce  como professor, mas e 
muito puco sem tim me orgulhjo muito, abraÃ§os
Postado por 
sebastiao medeiros de carvalho
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 em 19/11/2011 14:32

ParabÃ©ns!!!!!!!!!!!!!!! Sabe que sempre torci por vocÃª. E acredito muito no 
seu trabalho, com carinho,milze
Postado por 
Milze
 em 27/01/2012 01:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/11/2011

 <TÃTULO>
Os pequenos cientistas da Escola Municipal Professor Darcy AraÃºjo de Miranda

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns ao trabalho maravilhoso desta U.E.
Aprender ciÃªncias atravÃ©s de experiÃªncias Ã© tudo de bom.Quando estudante  eu
adora  aulas  de ciÃªncias onde se aprendia atravÃ©s de experiÃªncias.
Postado por 
Fatima Braga
 em 07/11/2011 09:49

Que coisa Linda!!!! ParabÃ©ns para todos vocÃªs! Isto sim Ã© um trabalho de 
equipe, onde vejo a educaÃ§Ã£o acontecendo de verdade! O que mais apreciei foi 
ver as carinhas alegres e satisfeitas de todos os alunos! Valeuuuu!!!!!! Bjs
Postado por 
Eneida Figueiredo da Silva
 em 07/11/2011 19:00

Sou professora da rede e fiquei muito feliz ao ver esse trabalho. ParabÃ©ns pelo
trabalho de toda  a equipe!
Postado por 
Simone Viana
 em 08/11/2011 16:41

Como professora desta linda turminha, foi muito prazeroso em ter desenvolvido 
este trabalho com eles. Fiquei muito feliz pelo grau de entendimento que eles 
apresentaram sobre o tema do ar e principalmente pela expontaneidade em se 
apresentarm na feira. 
Foi um dia muito rico por cada assunto abordado pelas professoras da E.M. Prof. 
Darcy
Postado por 
Grasiele VenÃ¢ncio
 em 12/11/2011 08:34
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Por estas e outras iniciativas promovidas por toda equipe da "Darcy" que me 
orgulho de fazer parte desta escola tÃ£o linda e querida que busca sempre o 
melhor para seus alunos. ParabÃ©ns Escola Darcy!!!!
Postado por 
Geisa Oliveira Balbino
 em 20/05/2012 12:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/11/2011

 <TÃTULO>
Professora Maria das GraÃ§as recebe 2Âº lugar como servidora padrÃ£o

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos, concursos.

[FOTO]

Nascida em Barra Mansa aos 19 de agosto de 1948, sua famÃ-lia Ã© de Minas 
Gerais, mas durante um bom tempo viveu em SÃ£o Paulo, onde seu pai foi vereador 
por 40 anos. Maria das GraÃ§as GuimarÃ£es Barroso, sempre estudou em 
instituiÃ§Ãµes de ensino p
blicas, tendo cursado o Normal em Barra Mansa.

Iniciou seus trabalhos em uma escola rural e em 1971 ingressou na SME, onde 
durante dois anos trabalhou no bairro de Santa Cruz, depois veio para a Escola 
Municipal Carlos Chagas em Ramos. Desde 1980, Maria das GraÃ§as trabalha na 
Escola Municipal Holanda.

Seu lema Ã©: 
o trabalho enriquece a alma, alivia o coraÃ§Ã£o e deixa feliz
. Seu trabalho Ã© digno de exemplo para todos no magistÃ©rio, sendo muito 
responsÃ¡vel e atenta Ã s necessidades da comunidade em que atua.

Este ano estÃ¡ com uma turma de 3
 ano. A comunidade onde ela atua tem enorme respeito e profunda admiraÃ§Ã£o pela
profissional que ela Ã©.

[FOTO]

[FOTO]

O Rioeduca.net e a 4
CRE ficam muito felizes pelo reconhecimento do seu trabalho, atravÃ©s da segunda
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colocaÃ§Ã£o n concurso de 
Servidor PadrÃ£o
.

eventos
(210)

4Âªcre
(164)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns ProfÂª GraÃ§a pelo merecido prÃªmio! 
Ã‰ muito bom ver os professores sendo valorizados...
Que Deus a ilumine sempre ! Um grande abraÃ§o.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 07/11/2011 12:50

Tenho muito orgulho de dirigir a Escola onde Maria das GraÃ§as leciona e 
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principalmente de ser amiga de uma pessoa muito especial.ParabÃ©ns ,GraÃ§a.
Postado por 
Regina Helena
 em 07/11/2011 16:39

ParabÃ©ns ProfÂª GraÃ§a, pelo reconhecimento do seu trabalho, como â€œServidor 
 PadrÃ£oâ€. Que Deus lhe abenÃ§oe.

Postado por 
ReginaBizarro@rioeduca.net
 em 07/11/2011 17:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/11/2011

 <TÃTULO>
O Sonho da Autonomia! ProfÂª Natasha e sua turma da E.M. Levy Miranda 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeprofessores.

[FOTO]

Natasha Marins Prati de Castro, professora de uma turma de AceleraÃ§Ã£o do 
Projeto Autonomia Carioca
,
da
 E.M. Levy Miranda
,
criou um blog de nome bem sugestivo, 
O Sonho da Autonomia: Sala de Aula 
 Descobertas
 (cliquem no tÃ-tulo), especialmente para divulgar o trabalho que realiza com 
seus alunos do projeto. 

Formada em CiÃªncias BiolÃ³gicas, Natasha Ã© ainda especialista em Ensino de 
CiÃªncias, com Ãªnfase em Biologia e QuÃ-mica pelo IFRJ com o trabalho: 
CiÃªncia e televisÃ£o: a influÃªncia da mÃ-dia no Ensino Fundamental
. De modo simples e direto, a prof
 Natasha define a proposta de seu blog:

Compartilhar para mim Ã© uma palavra essencial! Neste blog quero compartilhar 
experiÃªncias no cotidiano da sala de aula da turma 8803 do Projeto Autonomia 
Carioca da E.M. LEVY MIRANDA - 6
CRE
.

Das muitas questÃµes que a professora tem trabalhado com seus alunos, escolhi 
algumas para apresentar aqui.
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BULLYING, UMA PROPOSTA DE TRABALHO

[FOTO]

Acima, trabalho dos alunos, resultado das discussÃµes a respeito do 
bullying
. 

Durante o primeiro semestre
 - relata prof
 Natasha - 
trabalhei com a turma alguns temas que considerei importantes para serem 
debatidos. Dentre os temas escolhidos falamos sobre bullying. Assistimos a um 
vÃ-deo produzido pelos alunos do 8
 Ano da Escola Estadual Ramiro Olavo, Ananindeua - ParÃ¡, em 2008 coordenado 
pela professora Ivonete Ibiapina, sobre o assunto. Debatemos no cÃ-rculo, se 
alguns deles jÃ¡ haviam cometido ou sofrido bullying e apÃ³s a roda de 
discussÃ£o eles confeccionaram cartazes sintetizando o que haviam aprendido. Foi
uma atividade interessante e que despertou os alunos para o tema
 - completa a professora.

VIVER A ADOLESCÃŠNCIA

[FOTO]

Neste trabalho sobre a 
AdolescÃªncia
, a professora escreve
:

AdolescÃªncia... Fase difÃ-cil! Meus alunos estÃ£o todos nessa fase. Falar sobre
isso foi muito rico pois pude conhecer um pouco mais dos seus anseios, vontades,
sonhos e metas. Engana-se quem acha que esses meninos nÃ£o pensam no futuro
. 
E ainda completa:

O que falta mesmo sÃ£o oportunidades para eles se revelarem. E quantos talentos 
tenho em minha sala de aula. Depois da teleaula sobre o tema, fizemos um debate 
para saber qual era a opiniÃ£o deles sobre a adolescÃªncia nos dias de hoje. As 
dificuldades e facilidades que eles encontravam no dia a dia deles em casa, na 
comunidade, na escola

.

Na conclusÃ£o, os alunos criaram um cartaz sobre as questÃµes debatidas em sala 
de aula.

[FOTO]

O cartaz criado pelos alunos
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 [VÃDEO]

Rap da turma 8803, de autoria coletiva.

Representando a turma e cantando, a aluna Evellyn Cristina HonÃ³rio.

A professora que, segundo suas prÃ³prias palavras, 
adora trabalhar com m
sica
, aproveitou uma oportunidade para incentivar seus alunos a criarem um rap! 
Quem me conhece sabe que adoro trabalhar m
sica com meus alunos. Sempre fiz isso desde quando lecionava pros pequenininhos,
hÃ¡ alguns anos atrÃ¡s... De vez em quando, nas din
micas em sala de aula, uso a m
sica como forma de alegrar um pouco as aulas
. Sobre o surgimento da m
sica acima, interpretada pela aluna Evelyn HonÃ³rio, escreve a prof
 Natasha: 
Dentre os conte
dos abordados no 
Tecendo o Saber
 havia um capÃ-tulo onde falava sobre Rap. Decidimos entÃ£o que a turma 
desenvolveria um rap que os identificassem... Resolveram entÃ£o gravar
.

O JAMELÃƒO...

[FOTO]

Acima, alunos da turma 8803 na culmin
ncia do P.P.P da Escola com um jogo de tabuleiro sobre a Ã¡rvore sorteada para a
turma: O jamelÃ£o.

[FOTO]

Todos atentos ao divertido e instigante jogo...

[FOTO]

PARABÃ‰NS, PROFESSORA NATASHA E SEUS ALUNOS DA TURMA 8803!

QUE O SONHO DA AUTONOMIA SE REALIZE!

[FOTO]
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6Âªcre
(247)

blogsdeprofessores
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Goiste do RAP DA TURMA 8803. Muito criativo.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 09/11/2011 13:58

Gostei de tudo! Bela Iniciativa!
Postado por 
Marcia Antunes
 em 09/11/2011 19:24

Parabens professora pela utilizacao do capital intelectual
Postado por 
Leandro Nascimento
 em 09/11/2011 21:03

Excelente trabalho professora.JJÃ¡ estou seguindo o blog de seus alunos .
Postado por 
Fatima Braga
 em 09/11/2011 21:34

Naty , seu blog ficou otimo , vc estÃ¡ em uma  escola que conheÃ§o, pois o 
diretor ou ex , jÃ¡ foi meu professor Luis Carlos. Se caso ele se encontrar na 
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ativa fale que mandei um abraÃ§o.
Postado por 
carla
 em 16/11/2011 14:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/11/2011

 <TÃTULO>
Novos Caminhos... E.M. IsaÃ-as Alves 6ÂªCRE!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, visitas.

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

6Âªcre
(247)

artesvisuais
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visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 08/11/2011

 <TÃTULO>
A Maratona Escolar Ã‰rico VerÃ-ssimo  encantou o PEJA da EM Albert Sabin

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

A subsecretÃ¡ria de ensino da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da Cidade do 
Rio de Janeiro, Helena Bomeny, professores e coordenadores da rede municipal 
foram Ã  
Academia Brasileira de Letras_ABL 
(foto abaixo), no Centro, participar da abertura da terceira ediÃ§Ã£o da
Maratona Escolar Ã‰rico VerÃ-ssimo, 
no dia
12 de outubro.

[FOTO]

A Maratona Escolar faz parte do programa 
Rio, uma cidade de leitores
 e visa estimular o hÃ¡bito da leitura entre professores, agentes auxiliares de 
creche e os alunos das escolas municipais. 

Este ano, a Maratona tem como tema o escritor 
Ã‰rico VerÃ-ssimo
...

Clique 
aqui
 para saber mais.

Quando os ventos de mudanÃ§a sopram, umas pessoas levantam barreiras, 
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outras constroem moinhos de vento.

Ã‰rico VerÃ-ssimo

Um pouco da vida de Erico VerÃ-ssimo

[FOTO]

Erico Lopes Verissimo nasceu em Cruz Alta (RS) no dia 17 de dezembro de 1905.

Aos 17 anos, seus pais se separaram. EntÃ£o, ele, sua mÃ£e, o irmÃ£o e a filha 
adotiva dos pais, Maria, vÃ£o morar na casa da avÃ³ materna. Para ajudar no 
orÃ§amento domÃ©stico, Ã‰rico torna-se balconista no armazÃ©m do tio Americano 
Lopes.

Os tempos difÃ-ceis nÃ£o o separam dos livros: lÃª Euclides da Cunha, faz 
traduÃ§Ãµes de trechos de escritores ingleses e franceses e comeÃ§a a escrever, 
escondido, seus primeiros textos. Vai trabalhar no Banco Nacional do ComÃ©rcio, 
mas continua devorando livros. LÃª Monteiro Lobato, Oswald e MÃ¡rio de Andrade, 
mas, incentivado pelo tio materno JoÃ£o Raymundo, dedica-se Ã  leitura das obras
de Stuart Mill, Nietzsche, Omar Khayyam, Ibsen, Verhaeren e Rabindranath 
Tagore...

Saiba muito mais clicando em
Releituras
.

A EM Albert Sabin participando da Maratona Escolar

A EM Albert Sabin aderiu a participaÃ§Ã£o da Maratona Escolar e se encantou com 
o mundo deste escritor ga
cho que muito nos ensinou. As turmas do PEJA participaram 
em massa
 das atividades que a escola propÃ´s.

[FOTO]

Vamos conhecer
atividades que aconteceram na escola?

[FOTO]

Segundo a professora Maria Cristina, regente da Sala de Leitura, que coordenou 
os trabalhos em parceria com a professora de LÃ-ngua portuguesa, prof
 Denise, direcionados aos alunos do PEJA II, a relev
ncia do programa foi tÃ£o grande que os alunos do bloco I tambÃ©m participaram 
com pesquisas e trabalhos diversificados.

As melhores redaÃ§Ãµes da escola foram contempladas com uma pequena lembranÃ§a 
no auditÃ³rio da escola, num momento especial.
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[FOTO]

O lanÃ§amento da maratona literÃ¡ria aconteceu na A.B.L. onde as escolas 
receberam
 um livro
 de Carlos Nejar, produzido pela Academia, que faz um resumo da obra de Erico 
VerÃ-ssimo. 

Durante a Maratona procuramos mostrar aos alunos a import
ncia da leitura. Muito se tem falado sobre o prazer de ler. Iniciar nossos 
alunos do PEJA ao hÃ¡bito da leitura, tem sido para nÃ³s um grande desafio. E a 
Maratona Erico VerÃ-ssimo nos envolveu de forma prazerosa e sedutora neste mundo
de poder que vem dos livros. Envolvidos nesse clima de mediaÃ§Ã£o das obras de 
VerÃ-ssimo procuramos criar espaÃ§os que proporcionassem aos alunos atividades 
de leitura e escrita
, relata a prof
 Maria Cristina, regente da Sala de Leitura, atravÃ©s
 de e-mail. 

AÃ§Ãµes que levaram os alunos a descobrirem um escritor fantÃ¡stico, que Ã© 
VerÃ-ssimo:

A)
 SessÃµes de leitura livre;

B)
 Biografia de Erico VerÃ-ssimo;

C)
 Pesquisa de suas obras;

D)
 ExposiÃ§Ã£o da minissÃ©rie 
O tempo e o Vento
;

E)
 A lenda da TeiniaguÃ¡ (cadernos de leitura);

F)
 Roda de leitura 
Olhai os LÃ-rios do Campo
;

G)
 ProduÃ§Ã£o textual.

E, para fechar com chave de ouro, a aluna 
Ariana Soares 
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teve sua produÃ§Ã£o 
Carta para Erico VerÃ-ssimo
 selecionada pela 
Academia Brasileira de Letras
, entre os 
cinco melhores textos enviados pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da Cidade
do Rio de Janeiro
.

Para nÃ³s motivo de alegria e satisfaÃ§Ã£o
, diz a prof
 Maria Cristina.

Carta para Erico VerÃ-ssimo

O endereÃ§o e o lugar nÃ£o sei, mas disseram que lÃ¡ sÃ³ entram pessoas como 
vocÃª.

Procurando nas minhas lembranÃ§as um anjo me respondeu: 
Um dia, um raio caiu na casa do velho GalvÃ£o, matando-o e ferindo-lhe a filha. 
A mÃ£e disse: Deus castigou. Eles eram muito malvados. AlÃ©m do castigo da 
professora, do castigo dos pais da gente, havia entÃ£o um castigo maior, muito 
maior 
 o castigo de Deus?
 - Esse trecho do livro 
Olhai os lÃ-rios do campo
 me fez pensar que a sua ausÃªncia talvez fosse tambÃ©m um castigo, porÃ©m 
entendi que esse anjo que me fazia lembrar de seu livro, era vocÃª, pessoa que 
com certeza estÃ¡ junto de Deus.

Ã‰rico eu nem te conheci e neste mundo de hoje em dia que ninguÃ©m leva a vida a
sÃ©rio, fico imaginando ser como vocÃª, o melhor escritor do mundo, que nÃ£o 
precisou magoar alguÃ©m para ser feliz nem se dividir em mil para tentar uma 
coisa que nÃ£o vale a pena.

Felicidade Ã© a certeza de que a nossa vida nÃ£o estÃ¡ passando inutilmente.

Quem foi esse homem atrevido e cheio de entusiasmo que recusou uma proposta, que
muitos sonharam receber, para entrar para Academia Brasileira de Letras? 

O que seria mais difÃ-cil, falar de vocÃª ou de suas obras? VocÃª foi como suas 
prÃ³prias obras, cada tÃ-tulo uma parte de sua vida.

Viajei em busca de alguÃ©m que te superasse e olhando os lÃ-rios do campo 
entendi, vocÃª foi e Ã© nosso maior sucesso.

...
O tempo faz a gente esquecer. HÃ¡ pessoas que esquecem depressa. Outras apenas 
fingem que nÃ£o se lembram mais
...
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Para: Ã‰rico Lopes VerÃ-ssimo

De: AlguÃ©m que muito te admira.

ApresentaÃ§Ã£o dos trabalhos do PEJA no auditÃ³rio da EM Albert Sabin

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns aos alunos do PEJA pela belÃ-ssima participaÃ§Ã£o na Maratona de 
HistÃ³rias; parabÃ©ns a prof
 de LÃ-ngua Portuguesa das turmas do PEJA, Denise; parabÃ©ns a prof
 Maria Cistina, por que tenho grande amizade e conheÃ§o de perto o trabalho que 
desenvolve, que Ã© de extrema dedicaÃ§Ã£o; parabÃ©ns a todos da E.M. Albert 
Sabin que fazem um trabalho magnÃ-fico, empenhados em manter o nÃ-vel de 
excelÃªncia junto Ã s escolas da rede municipal. 

JÃ¡ visitou
o blog da Escola Municipal 05.14.007 Albert Sabin, com
designer

 novo?

http://emsabin2011.blogspot.com/

Se vocÃª professor e/ou sua escola desenvolvem ou desenvolveram algum projeto ou
atividade interessante; se vocÃª, sua escola ou se algum aluno tem Blog, clique 
na imagem abaixo para obter o e-mail do representante do Rioeduca na sua CRE. 

[FOTO]

Representante do Rioeduca na 5
CRE
Prof
 Regina
Bizarro
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: @rebiza

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Estou encantada, as postagens estÃ£o Ã³timas. Esse texto Ã© maravilhoso, de uma 
sensibilidade que realmente mereceu o 1Â° lugar. Como leitora assÃ-dua do 
Rioeduca, quero parabenizar a querida Regina por suas postagens tÃ£o lindas. 
TambÃ©m quero parabenizar a escola Albert Sabin pelo excelente trabalho e pelo 
blog que estÃ¡ muito lindo.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 08/11/2011 13:57

PatrÃ-cia, agradeÃ§o imensamente seu elogio que, para mim, Ã© uma honra.
Continue lendo os trabalhos que todos nÃ³s, representantes do Rioeduca, fazemos 
com muito carinho.
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Bjs no coraÃ§Ã£o
ReginaBizarro
Postado por 
ReginaBizarro
 em 08/11/2011 17:06

Fico sempre muito feliz e honrada por fazer parte do trabalho desta Escola , que
busca constantemente o melhor em qualidade educacional. A SL Maria Cristina Ã© 
maravilhosa , a Professora de LP Ã© sensacional , mas seria injusta se nÃ£o 
parabenizasse aos demais profissionais da escola que juntos ajudamos na 
construÃ§Ã£o de belos e significativos trabalhos . NÃ£o posso esquecer da bela e
competente  parceria da Regina Bizarro, que atua brilhantemente na postagem dos 
Blogs.
Maria das Dores
Diretora da U.E.
Postado por 
Maria das Dores
 em 15/11/2011 12:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/11/2011

 <TÃTULO>
E.M Floriano Peixoto- EspÃ-rito OlÃ-mpico nos Jogos Estudantis

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.

[FOTO]

O Rio de Janeiro vive momentos de mudanÃ§as, alegrias e muita expectativa, 
afinal alÃ©m de ser a Cidade Maravilhosa, Ã© tambÃ©m a Cidade OlÃ-mpica! Esta 
conquista faz o coraÃ§Ã£o de todo brasileiro bater mais forte, e a vibraÃ§Ã£o do
cidadÃ£o carioca Ã© ainda maior!

Os alunos das Escolas Municipais compartilham desse sentimento, tornando-se 
ainda mais dedicados aos esportes. Cada aula de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, cada 
corrida, salto ou arremesso demonstra a garra, a determinaÃ§Ã£o e a vontade de 
vencer de nossos meninos e meninas.

Ã‰ neste espÃ-rito que o Rioeduca relata a experiÃªncia da Escola Municipal 
Floriano Peixoto nos Jogos Estudantis, tradicional competiÃ§Ã£o realizada entre 
alunos da rede. Pela pimeira vez, a unidade participa da competiÃ§Ã£o, na 
modalidade Atletismo.

Os alunos treinaram para a competiÃ§Ã£o na Quinta da Boa Vista. O lugar 
escolhido nÃ£o poderia ser melhor! Cercados pela natureza, os alunos mostraram 
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disposiÃ§Ã£o e vontade de superar os limites. Treinaram corrida de 50m, salto em
dist
ncia, lanÃ§amento de pelota e revezamentto 4x50m. O Professor de EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica Antonio Carlos incentivou cada aluno a dar o melhor de si e o resultado 
foi um sucesso!

[FOTO]

O atletismo traz liÃ§Ãµes importantes para toda a vida! Nos treinos Ã© 
possÃ-vel 
 desenvolver

     autodisciplina, habilidade para tomar 
decisÃµes, trabalho cooperativo, sa
de, bem estar e .

respeito ao prÃ³ximo.

[FOTO]

Os Jogos Estudantis foram realizados nos dias 20 e 21 de outubro no EstÃ¡dio 
CÃ©lio de Barros, no MaracanÃ£. A E.M Floriano Peixoto competiu com equipes 
masculinas e femininas nas modalidades de 50m rasos, salto em dist
cia ,e lanÃ§amento de pelota, nas categorias PrÃ©-mirim (9 e 10 anos) e Mirim 
(11 e 12 anos).

O resultado deixou os professores e as famÃ-lias orgulhosas: O aluno Ryan obteve
o 4
 lugar geral no salto em dist
ncia PrÃ©-mirim, com a marca de 3,43m, e tambÃ©m 4
 colocaÃ§Ã£o geral no revezamento 4x50m masculino.

[FOTO]

A Escola Municipal Floriano Peixoto acredita no esporte como um grande aliado na
construÃ§Ã£o da cidadania e garante que em 2012 estarÃ¡ novamente participando 
dos Jogos Estudantis. 

Parabenizamos a escola por despertar em nossas crianÃ§as o espÃ-rito olÃ-mpico e
pela dedicaÃ§Ã£o na formaÃ§Ã£o esportiva dos nossos jovens.

 Veja mais fotos da Escola Floriano Peixoto nos Jogos Estudantis,

clicando na imagem abaixo.

[FOTO]

Sua escola tem um projeto de sucesso?

Envie para 
ruteferreira@rioeduca.net

Página 1504



RIOEDUCA 1

ou acesse o 
Sobre NÃ³s
 para conhecer o representante de sua CRE.

1Âªcre
(234)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

 <COMENTÃRIOS>

Esse Ã© um belo exemplo de como comeÃ§ar a vida no esporte. O Professor  Antonio
Carlos Ã© um grande incentivador! Sucesso sempre!!!
Postado por 
Jorge
 em 07/11/2011 19:05

Adorei esta postagem Rute, bateu um saudosismo da minha Ã©poca de estudante. 
Participava de muitas competiÃ§Ãµes pela escola em que estudava, que por sinal 
pertencia a nossa rede. Adorava as aulas de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica e quando havia 
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competiÃ§Ãµes dentro e fora da escola, mesmo perdendo, me sentia muito 
importante, a prÃ³pria celebridade! Essa fase foi o que mais marcou em minha 
vida escolar e com certeza ficarÃ¡ tambÃ©m, na memÃ³ria dessas crianÃ§as.
  ParabÃ©ns a Escola Floriano Peixoto e aos profissionais responsÃ¡veis por esta
dedicaÃ§Ã£o.
Postado por 
MarÃ-lia
 em 07/11/2011 21:19

Fico muito feliz em ver que nossos meninos e meninas estÃ£o tendo a oportunidade
de alcanÃ§ar objetivos desejados. ParabÃ©ns ao grupo docente e discente da 
escola.
Postado por 
Sandra Mara Carvalho Oliveira (5Âª CRE)
 em 07/11/2011 22:34

Lindos, todos nÃ³s professores da Rede merecemos esta alegria. ParabÃ©ns a 
todos!
Postado por 
Catia (9Âª CRE)
 em 08/11/2011 07:16

Ã‘ desmerecendo as outras disciplinas obviamente, o fato Ã© q, EducaÃ§Ã£o Fisica
e Artes, fazem a diferenÃ§a.

Jorge Noronha.
Postado por 
Jorge Noronha
 em 08/11/2011 11:16

ParabÃ©ns a toda a equipe da Escola e ao Professor! 
JosÃ© Luiz - 1Âª CRE
Postado por 
JosÃ© Luiz
 em 08/11/2011 15:27

Lembro com saudade da primeira competiÃ§Ã£o de atletismo que disputei pela minha
escola que pertencia a 4Âª CRE. Era muito legal treinar e, apesar de nÃ£o termos
ganho medalhas, a experiÃªncia de uma competiÃ§Ã£o oficial foi muito bacana. 
Tinhamos uma equipe bem treinada e unida.
ParabÃ©ns a Escola M. Floriano Peixoto por mais esse salto na educaÃ§Ã£o.
Postado por 
Profa Edilene
 em 09/11/2011 10:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/11/2011

 <TÃTULO>
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CrÃ´nica aos Coordenadores PedagÃ³gicos

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, visitas, rioeduca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Prof
 Regina Bizarro
Clique na imagem e conheÃ§a todos os e-mails dos representantes do Rioeduca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

rioeduca
(69)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Regina, que crÃ´nica interessante! Eu que nunca trabalhei como coordenadora 
pedagÃ³gica (somente como regente de turma), ver um depoimento tÃ£o sincero 
sobre esta funÃ§Ã£o, escrito sob a perspectiva de quem a vivenciou, foi muito 
especial!
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins
 em 07/11/2011 01:05

O PedagÃ³gico Ã© a alma da escola.Ele Ã© a razÃ£o do existir da escola.
Postado por 
Fatima braga
 em 07/11/2011 09:41

Lindo Regina! AgradeÃ§o como Coordenadora PedagÃ³gica pelas suas palavras!
Postado por 
Fatima Costa
 em 07/11/2011 11:18

Regina, emocionante o que escreveu, me deu atÃ© saudade do cargo de CP. Aprendi 
muito do cargo com vocÃª e aproveito para te agradecer por cada palavra de 
incentivo e de apoio que tive quando trabalhÃ¡vamos juntas. Obrigada, amiga! Um 
beijo. Luciana Monteiro (E.M. Cardeal Arcoverde)
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 07/11/2011 13:07
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Sua CrÃ´nica Ã© muito consistente, revivi a minha passagem por estÃ¡ funÃ§Ã£o 
tÃ£o importante numa escola.
Postado por 
Maria JosÃ©
 em 07/11/2011 15:10

AgradeÃ§o a cada uma de vocÃªs por me dar mais essa alegria. 
Como nos tempos de coordenaÃ§Ã£o, falo:
- "Vamos lÃ¡ minha gente, a escola nÃ£o pode parar. Escola Ã© vida e a vida foi 
feita para se bem vivida. EntÃ£o, mÃ£os na massa".
Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/11/2011 17:41

AgradeÃ§o a cada uma de vocÃªs por me dar mais essa alegria. Como nos tempos de 
coordenaÃ§Ã£o, falo: - "Vamos lÃ¡ minha gente, a escola nÃ£o pode parar. Escola 
Ã© vida e a vida foi feita para SER bem vivida. EntÃ£o, mÃ£os na massa". Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/11/2011 19:52

Muito legal esse relato que vocÃª fez e pela primeira vez vi algo escrito sobre 
o coordenador com tanta emoÃ§Ã£o, ou pelo menos me senti emcionada quando li. O 
dia-a-dia aprisiona nossos momentos de reflexÃ£o e muitas vezes esquecemos que 
somos esse elo importante da corrente e banalizamos nossas aÃ§Ãµes. VocÃª 
reacendeu em minha mente a quÃ£o gratificante funÃ§Ã£o que desempenho 
profissionalmente. Valeu! VocÃª foi D+!!!!!
Postado por 
Sandra Mara Carvalho Oliveira (OlegÃ¡rio Mariano)
 em 07/11/2011 22:52

Sandra, que maravilha saber que conseguimos reacender, de algum modo, pessoas do
bem e para o bem. E, nunca esquecer que "somos esse elo importante da corrente"!

AVANTE SEMPRE!
Beijos
Postado por 
ReginaBizarro
 em 08/11/2011 09:31

ParabÃ©ns pelo texto, Regina! VocÃª conseguiu reunir as principais ideias da 
funÃ§Ã£o de CP, escrevendo lindamente! Fiquei saudosa por certo momento, eu que 
tambÃ©m passei pela funÃ§Ã£o, um pouco depois de vocÃª sair... O CP Ã©, 
realmente, o cÃ©rebro da escola - digo isso sem, Ã© claro, desmerecer os 
gestores. Mas se o pedagÃ³gico nÃ£o vai bem, a escola nÃ£o tem como caminhar! 
ParabÃ©ns mais uma vez! Beijos, Luciane
Postado por 
Luciane
 em 08/11/2011 17:22

O acompanhamento que faÃ§o hoje ao projeto Alfabetizando e letrando aponta para 
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suas palavras. Os CRs tÃªm sido fundamentais para o sucesso escolar de nossos 
alunos e um desempenho cada vez melhor. Tenho certeza que vocÃª, como educadora 
visionÃ¡ria ensinou muito aos que estÃ£o ainda na ativa e ainda hÃ¡ muito o que 
ensinar. ParabÃ©ns pelo texto. Um grande abraÃ§o!
Postado por 
LÃºcia Rigueira
 em 08/11/2011 22:25

Amigas, Luciane e Lucia, muito obrigada pelas palavras gentis. Ratifico o texto 
foi fluindo pelo amor que tenho por esta funÃ§Ã£o. Ela  muito me ensinou a ser o
que sou, embora ainda  esteja engatinhando. Morrerei aprendendo, pois sÃ£o 
imensas as coisas BOAS que a vida tem a nos ensinar. 
Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 09/11/2011 04:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/11/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal na Ilha de Guaratiba

<TAGS>
Tags: 
10acre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10acre
(2)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ã  todos da escola Narcisa AmÃ¡lia!
Adorei o relato. Fiquei encantada e instigada com a biografia da patronesse da 
escola. Ela nasceu numa cidade que frequento hÃ¡ 30 anos. Fiquei curiosa pelo 
dicionÃ¡rio e jÃ¡ pesquisei para adquirÃ--lo. Obrigada pela pela leitura, 
informaÃ§Ã£o e conhecimento. Adoro aprender! Obrigada aos professores e  alunos 
por isso!

Beijinhos!
Postado por 
Marleyde Fernando
 em 09/11/2011 17:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/11/2011

 <TÃTULO>
EM Mozart Lago e ANIMA ESCOLA, uma Parceria a Favor da Identidade e da Arte

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, animaescola, projetos.

[FOTO]

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

5Âªcre
(268)

animaescola
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Regina, que fofas as animaÃ§Ãµes! O curso do Anima Escola Ã© excelente - e Ã© 
super legal esta fase em que levamos alunos para as oficinas com o pessoal do 
Anima Mundi/Anima Escola! ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins
 em 11/11/2011 21:54
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Muito fofos mesmo, Imculada! Achei o maior "barato". NÃ£o sei se conseguiria 
fazer o que essas crianÃ§as inteligentes fazem...
Postado por 
ReginaBizarro
 em 12/11/2011 00:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/11/2011

 <TÃTULO>
A GestÃ£o AcadÃªmica 3.0 na Escola Municipal LeocÃ¡dia Torres

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Alguns alunos da turma 1903 da Escola Municipal Professora LeocÃ¡dia Torres. Em 
todas as salas foram instalados equipamentos multimÃ-dias para aulas com a 
EducopÃ©dia e acompanhamento do Programa 3.0.
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[FOTO]

[FOTO]

Alunos da turma 1801 da Escola Municipal Professora LeocÃ¡dia Torres durante a 
aula de MatemÃ¡tica do professor Clayton.

[FOTO]

Professora Ana ClÃ¡udia (ao fundo da sala) com os alunos da turma 1.101, que 
confeccionaram o livro de pano.

[FOTO]

Alunos da turma 1201, 2
 ano, tendo a professora Iracema como regente.

[FOTO]

Professora Deise com seus alunos da turma de EducaÃ§Ã£o Infantil.

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

JÃ¡ me disseram maravilhas da E.M.Professora LeocÃ¡dia Torres. Pelo que eu li 
nesta matÃ©ria as informaÃ§Ãµes foram confirmadas. ParabÃ©ns a toda equipe e ao 
trabalho de belÃ-ssimos profissionais. Belo trabalho dupla Sinvaldo e Rodrigo.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 14/11/2011 09:28

Parabenizo a Diretora Jarilda e toda sua equipe pelo belo trabalho realizado.
Postado por 
ClÃ¡udia Cristina/GAQ 10Âª CRE
 em 14/11/2011 19:06

ParabÃ©ns a toda equipe desta escola pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Braga
 em 14/11/2011 22:26

ParabÃ©ns a todos da escola e a SME por mais essa iniciativa! Sinvaldo mais uma 
belÃ-ssima matÃ©ria!
Postado por 
Prof. Antonio Carlos Suzano
 em 14/11/2011 22:29

Parabenizo toda a equipe da E.M. Profa.LeocÃ¡dia Torres pelo belÃ-ssimo trabalho
realizado!
Ã‰ um prazer trabalhar com pessoas tÃ£o comprometidas e competentes como vocÃªs!
Com muito carinho...

Rosane Aquino
E/SUBE/10a CRE/GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o
Postado por 
Rosane Aquino
 em 15/11/2011 14:58

 Essa escola Ã© O MÃXIMO, a Jarilda e todos os professores tambÃ©m. Um beijÃ£o, 
cheio de saudades e PARABÃ‰NS pelo trabalho LINDO que vocÃªs realizam!
Postado por 
Rafael Parente
 em 15/11/2011 21:37

Ai Como eu adoro essa escola , ano que vem Ã© meu Ãºltimo ano na leocadia . 
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Sentirei muitas saudades de tudo , principalmente da dona Jarilda , ela Ã© como 
a minha 2Â° mÃ£e . 
ParabÃ©ns pelos trabalhos de vocÃªs todos da leocadia torres
Postado por 
Joyce Moraes
 em 11/12/2011 18:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/11/2011

 <TÃTULO>
Alunos e professores empolgados com o uso da EducopÃ©dia no CIEP Roberto Morena

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a equipe do CIEP Roberto Morena que acredita que educaÃ§Ã£o aliada a 
tecnolÃ³gia representam um salto na educaÃ§Ã£o carioca!
Adorei saber que a EducopÃ©dia tem sido um instrumento dinamizador dae aulas, 
tornando-as mais felizes !
Postado por 
Claudia de moraes
 em 16/11/2011 18:52
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Adorei saber que estÃ£o usando as aulas da educopÃ©dia, especialmente as de 
ciÃªncias, na qual faÃ§o parte da produÃ§Ã£o. Me coloco a disposiÃ§Ã£o para 
retirar qualquer dÃºvida que possa surgir ou conhecer sugestÃµes! ParabÃ©ns a 
equipe da escola! AbraÃ§os.
Postado por 
Elaine
 em 17/11/2011 12:25

essa escola cada dia esta melhor ,eu ex aluna estou comentando
Postado por 
isabelle abilio de assis
 em 04/01/2012 18:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 08/11/2011

 <TÃTULO>
Show de Talentos na 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, artesvisuais, extensividade.

A Professora Silvia Prates Lima - Aux. Chefia I do PET Dr. Jair Tavares de 
Oliveira que faz parte da equipe de Extensividade da SME (Polos, N
cleo de Arte, Clube Escolar). Nos enviou o material para divulgaÃ§Ã£o do evento 
que foi desenvolvido no mÃªs de outubro. O evento chamado 
Show de Talentos
, que contou com a participaÃ§Ã£o de todos os EspaÃ§os de ExtensÃ£o Escolar da 9
 CRE, foi realizado no CIEP Pontes de Miranda. O evento foi uma excelente 
oportunidade para mostrar os talentos de nossos alunos em diversos n
meros de m
sica, danÃ§as, peÃ§as, no esporte, alÃ©m de exposiÃ§Ã£o de trabalhos 
artÃ-sticos.

A professora Silvia nos dÃ¡ mais detalhes do evento:

Participaram deste evento os Polos de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho Dr. Jair Tavares 
de Oliveira, Alzira Ara
jo e Dr. Dilson Alvarenga de Menezes, o N
cleo de Arte Prof. JoÃ£o Fernandes Filho e o Clube Escolar Campo Grande.

Todos fazem parte da Extensividade da SME, ou seja, trabalhamos no contraturno. 
Atendemos cerca de 2000 alunos de diversas escolas de nossa CRE nas seguintes 
oficinas: Polos: InformÃ¡tica, AlimentaÃ§Ã£o, Reciclagem, Fotografia, Meio 
Ambiente, Artes Visuais, Video, RÃ¡dio, Teatro, Desenho. N
cleo: DanÃ§a, Teatro, VÃ-deo, M
sica, Artes Visuais. Clube: DanÃ§as, Lutas, Esportes em geral.(futebol, vÃ´lei, 
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handebol etc).

No dia 07/10/11 estivemos no CIEP Pontes de Miranda, que abriga o PET Dilson 
Alvarenga, e apresentamos diversas modalidades de atividades de todos os EEE
s de nossa CRE. Foram expostos trabalhos dos alunos em tendas de cada unidade e 
todos puderam apresentar seus talentos. 

TambÃ©m tivemos apresentaÃ§Ãµes de flauta doce, danÃ§as, judÃ´, teatro e muita 
coisa boa. Tivemos a banda do Ciep no inÃ-cio e tambÃ©m abrilhantou nosso evento
a participaÃ§Ã£o da Banda dos Doutores da Alegria que atendem no Hospital de 
Geriatria, ao lado do CIEP. Foi um momento mÃ¡gico, de descontraÃ§Ã£o e intensa 
interaÃ§Ã£o entre os m
sicos e as crianÃ§as. 

Tivemos o apoio da GED da 9
 CRE e a presenÃ§a de nosso Coordenador, Prof. JosÃ© Mauro da Silva que muito se
encantou com os talentos de nossa turma jovem.

Foram momentos de muita alegria e queremos aqui agradecer Ã  DireÃ§Ã£o do CIEP, 
Prof
 Selma FÃ¡tima e Prof. Sergio pela acolhida.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agradecemos a Professora Silvia pela colaboraÃ§Ã£o e a
toda Ã  equipe de Extensividade da 9
 CRE pelo belo trabalho desenvolvido.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
 e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .
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9Âªcre
(227)

artesvisuais
(68)

extensividade
(7)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/11/2011

 <TÃTULO>
Degusta AlemÃ£o  2011 - 2Âª ediÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, bairroeducador, eventos, visitas.

 [VÃDEO]
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[FOTO]

[FOTO]

No dia 4 de novembro, estive presente ao Degusta AlemÃ£o 2011. Ã‰ a 2
 ediÃ§Ã£o do evento realizado pelo Bairro Educador do Complexo do AlemÃ£o BECA e
pelas escolas por ele atendidas: 
E.M. Professor MourÃ£o Filho
 (que registrou o evento em seu blog), E.M. Vera Saback, E.M. JosÃ© Sarti, E.M. 
Rubens Berardo, E.M. Afonso VÃ¡rzea ( anfitriÃ£), E.M. Jardim Guadalajara, E.M. 
Nereu Sampaio, as creches Nova BrasÃ-lia, JosÃ© Vieira da Silva e o EDI Dona 
Lindu. A 1
 ediÃ§Ã£o tambÃ©m foi registrada aqui no post 
Quem disse que nÃ£o tem receita para aprender?

O Projeto nasceu, segundo Bruno Lopes do 
Bairro Educador
 (veja o registro no blog) , com a sugestÃ£o da professora Deise Castro que 
sempre trabalhou pedagogicamente o gÃªnero 
receita
 com suas turmas. O objetivo do uso pedagÃ³gico da culinÃ¡ria Ã© proporcionar 
aos alunos a leitura e a escrita significativas. AlÃ©m do aprendizado prazeroso 
de noÃ§Ãµes como fraÃ§Ãµes e multiplicaÃ§Ãµes ( dos ingredientes e quantidades 
de alimentos), higiene alimentar e geografia ( de ingredientes e receitas), o 
objetivo principal desta ediÃ§Ã£o era o aproveitamento integral dos alimentos. 
Em parceria com o 
SESI -Programa Cozinha Brasil
, os alunos aprenderam a reaproveitar as cascas dos alimentos para uma 
alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel, nutritiva e muito gostosa tambÃ©m. Enquanto os alunos 
apresentavam seus projetos para a degustaÃ§Ã£o, os pais tambÃ©m participaram de 
oficinas para aproveitamento integral dos alimentos.

[FOTO]

Oficina de aproveitamento integral dos alimentos para os pais SESI-COZINHA 
BRASIL

A anfitriÃ£ foi a E.M. Prof. Afonso VÃ¡rzea que, com o entusiasmo da diretora 
Elaine e a bela apresentaÃ§Ã£o de seus alunos, comandou a abertura do evento.

 [VÃDEO]

Cada unidade escolar participante apresentou seus projetos e receitas em 
estandes comandandos pelos alunos. Mesmos os menores das creches estavam 
orgulhosos por mostrar suas criaÃ§Ãµes. Os maiores tinham a receita na ponta de 
lÃ-ngua e as propriedades nutritivas dos ingredientes tambÃ©m.

Abacaxi, carambola, milho, banana, abÃ³bora, cenoura, chuchu, melÃ£o, couve e 
abobrinha foram integralmente aproveitados e se transformaram em bolos, 
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docinhos, sucos, quiches coloridos, nutritivos e deliciosos. Ingredientes, 
medidas, quantidades, regiÃµes, higiene e aproveitamento alimentar foram alguns 
dos conte
dos contemplados pelo trabalho com as receitas. Tudo isso resumido neste evento 
muito bem organizado e animado pela RÃ¡dio CrianÃ§a. A RÃ¡dio CrianÃ§a da escola
Afonso VÃ¡rzea Ã© mixada pelos alunos e tem os maiores sucessos na ponta da 
lÃ-ngua dos alunos. Eles fizeram o som ambiente do evento tornando a visitaÃ§Ã£o
ainda mais agradÃ¡vel. Ou seja, foi uma festa para os olhos, ouvidos e 
paladares!

[FOTO]

Este ano as escolas participantes receberam como visitante os alunos do CIEP 
Patrice Lumumba que o consideraram o melhor passeio que jÃ¡ realizaram. TambÃ©m,
quem nÃ£o gosta de aprender e comer coisas gostosas ao mesmo tempo?

NÃ£o percam no vÃ-deo os estandes e os temas apresentados por cada escola.
 [VÃDEO]

ParabÃ©ns a todos os envolvidos! Foi uma deliciosa tarde de Primavera e de 
aprendizagem!
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

visitas
(62)

bairroeducador
(18)

 <COMENTÃRIOS>

Mais uma vez a parceria Escolas do Complexo do AlemÃ£o, Comunidade Escolar e 
Bairro Educador proporciona um evento pedagÃ³gico e culinÃ¡rio, que conseguiu ao
mesmo tempo ser encantador apresentando as suas delicias para os olhos e o 
paladar, motivador para aquelas crianÃ§as que se sentindo muito importantes 
atendiam os visitantes servindo e manipulando os alimentos, vestidos de mestres 
cucas em suas barraquinhas temÃ¡ticas e ainda uma aula de reaproveitamento, 
consciÃªncia ecolÃ³gica, tudo num ambiente de alegria, motivaÃ§Ã£o e trabalho em
equipe, com grande destaque na valorizaÃ§Ã£o da pessoas, fator que sempre traz 
sucesso aos eventos realizados que por mais limitaÃ§Ãµes que existam elas sÃ£o 
transformadas em possibilidades. Esse Ã© o dia a dia das Escolas do Complexo do 
AlemÃ£o. O Degusta AlemÃ£o em sua 2Âª EdiÃ§Ã£o foi um grande sucesso e mostra 
que jÃ¡ veio para fazer parte do calendÃ¡rio permanente das atividades que 
agregam valor e transformam, sendo potencializado todo esse efeito pela 
"VISIBILIDADE" alcanÃ§ada com a divulgaÃ§Ã£o nas mÃ-dias sociais, seja no blog 
das escolas, no Bairro Educador e nesse poderoso agente integrador que Ã© o 
Rioeduca.net. Compartilhar as experiÃªncias Ã© essencial, pois sÃ³ se pode 
formar uma opiniÃ£o sobre o que se conhece, e como diz o prÃ³prio slogan do blog
do Rioeduca.net " A revoluÃ§Ã£o acontece", ela acontece todos os dias e Ã© 
gratificante saber que qualquer que seja o tamanho da nossa participaÃ§Ã£o nela,
tambÃ©m fazemos parte disso!
Postado por 
Renato Nascimento
 em 09/11/2011 10:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/11/2011

 <TÃTULO>
3Âª CRE DÃ¡ NotÃ-cia

<TAGS>
Tags: 
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3Âªcre, blogsdeescolas, artesvisuais, dengue.

Hoje vamos saber as notÃ-cias e novidades da E.M. Tobias Barreto. Quem nos conta
as novas de lÃ¡ Ã© a Prof.
 Sheila FarÃ¡. Com o apoio do GrÃªmio Estudantil e dos representantes de turmas,
ela deu inÃ-cio ao Projeto EMTB NotÃ-cias, o nome escolhido foi sugestÃ£o da 
presidente do GrÃªmio, Laura Sol.

A ideia do jornal nasceu durante a campanha para escolha do GrÃªmio Estudantil 
da escola. Eles queriam um canal de comunicaÃ§Ã£o com a escola e seus colegas.

[FOTO]

Segundo a Prof.
 Sheila FarÃ¡,

 a professora MÃ¡rcia Cristina da Sala de Leitura, nos emprestou alguns livros 
sobre a organizaÃ§Ã£o de jornais escolares e cedeu seu espaÃ§o para que 
tivÃ©ssemos a nossa RedaÃ§Ã£o. A partir daÃ-, eles comeÃ§aram a correr atrÃ¡s de
notÃ-cias.Pedimos algumas colaboraÃ§Ãµes e os mais corajosos fizeram suas 
doaÃ§Ãµes.

Ainda segundo ela, as reuniÃµes sÃ£o semanais e as ideias foram surgindo.

Os fatos aconteciam e resolvemos colocar o n.
 01 do 
EMTB NotÃ-cias
 para outubro, jÃ¡ que uma jornada de um quilÃ´metro, se inicia no primeiro 
passo. Nossa ediÃ§Ã£o n
 01, saiu com 350 exemplares, que foram distribuÃ-dos aos alunos, professores e 
funcionÃ¡rios da nossa UE.

     Contamos tambÃ©m com a ajuda da 
professora Elaine Filipe, da 1501, para dar o formato de jornal a nossa primeira
ediÃ§Ã£o.

Nosso objetivo principal Ã© fazer a comunicaÃ§Ã£o dos fatos de nossa escola, 
onde cada leitor vai poder comparÃ¡-los, criticar e nos ajudar a melhorar. AlÃ©m
de fazer com que nossos alunos se conheÃ§am e se reconheÃ§am.

No
 EMTB NotÃ-cias
, tem um pouco de tudo, de poesia a receita para microondas. No destaque, o RAP 
escrito pela Mayara, Renan e Mariana da turma 1501 e apresentado na reuniÃ£o de 
pais do dia 2 de outubro. O assunto Ã© a prevenÃ§Ã£o da Dengue. Confira a letra:
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[FOTO]

NÃ£o pense que as novidades da escola ficam sÃ³ no papel. TambÃ©m foi criado o 
blog 
E. M. Tobias Barreto
. Mais um espaÃ§o de comunicaÃ§Ã£o de toda a comunidade escolar. Por lÃ¡, 
podemos ver a descriÃ§Ã£o da escola e sua equipe vencedora.

[FOTO]

[FOTO]

Tem a histÃ³ria do patrono da escola e atividades variadas que ocorreram na 
escola, principalmente ligadas Ã s artes plÃ¡sticas. Como esta atividade da 
turma 1402 da Prof.
 Adriana no post 
Figuras GeomÃ©tricas na Arte...Bela Mistura!

[FOTO]

Para saber mais do que anda acontecendo sÃ³ visitando o blog e deixando um 
recadinho. NÃ£o percam a apresentaÃ§Ã£o da Sala de Leitura da escola!

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

artesvisuais
(68)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 11/11/2011 10:38

SÃ³ quem conhece pode dizer:
 - Tobias Barreto Ã© D+! Muito aprendi com esta equipe que sempre inova e  
trabalha com disposiÃ§Ã£o!
ParabÃ©ns a todas e MUITO SUCESSO!!!!!!!
Postado por 
ANA LÃšCIA DE MOURA ANDRADE
 em 11/11/2011 17:56

"Quando fazemos o que gostamos, fazemos muito mais!"
Postado por 
ProfÂª Adriana
 em 11/11/2011 20:38

Ã‰ fascinante ver nossos alunos envolvidos em atividades tÃ£o importantes para a
formaÃ§Ã£o de sua cidadania. Ã‰ a arte de educar instrumentalizada por 
profissionais comprometidos, que mesmo diante das inÃºmeras dificuldades (e sÃ£o
muitas!!!), se superam a cada dia. ParabÃ©ns a toda a equipe da TB!!!
Postado por 
Profa. Viviane Montes
 em 11/11/2011 23:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 10/11/2011

 <TÃTULO>
A 4ÂªCRE na XIII EXPOPEJA

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos.

E por falar no
 P

rograma de 
E

ducaÃ§Ã£o de 
J

ovens e 
A

dultos:

Esclarecemos de que se trata de um Programa para pessoas com, no mÃ-nimo 14 anos
completos, sem limite mÃ¡ximo de idade, interessadas em completar os estudos 
referentes ao Ensino Fundamental, na Rede P
blica do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro.

Com o objetivo de enfrentar o desafio de escolarizar jovens socialmente 
excluÃ-dos, a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro vem 
construindo, em parceria com seus professores, aÃ§Ãµes voltadas para a 
fortificaÃ§Ã£o de uma polÃ-tica de educaÃ§Ã£o de jovens e adultos pautada nos 
eixos de aumento de escolaridade, educaÃ§Ã£o permanente e inclusÃ£o no mundo do 
trabalho, aspectos fundamentais para o exercÃ-cio pleno da cidadania. Ã‰ a 
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos (PEJA). Atualmente, 23.346 alunos sÃ£o atendidos 
pelo programa em toda a rede municipal.
Texto: 
SME

Assim surgiu o 
EXPOPEJA:

[FOTO]

Desde 1999 o Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos vem promovendo um 
encontro anual com alunos e professores do PEJA. Estes encontros anuais jÃ¡ se 
tornaram uma tradiÃ§Ã£o dentro do Programa e tÃªm como objetivos:

 Garantir um espaÃ§o onde alunos e professores apresentem suas produÃ§Ãµes 
artÃ-sticas: danÃ§as, m
sicas, poesias, teatro, etc;
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 Proporcionar momentos onde as produÃ§Ãµes dos alunos, realizadas ao longo do 
ano, ganhem visibilidade e tornem-se objeto de novas leituras;

 Favorecer a troca de experiÃªncias de alunos e professores do PEJA, a partir 
das produÃ§Ãµes expostas;

 Estimular o exercÃ-cio da autoria ao tornar p
blicas as produÃ§Ãµes de alunos e profissionais do 
PEJA
;

 Vivenciar um momento de avaliaÃ§Ã£o, proporcionado pelas exposiÃ§Ãµes e 
apresentaÃ§Ãµes, de como o trabalho do PEJA vem se desenvolvendo nas diferentes 
U.U.E.E.

[FOTO]

No ano de 2011 realizamos a 
XIII EXPOPEJA
. SÃ£o treze anos de encontros de alunos e professores. A metodologia do evento 
vem se adequando Ã s demandas e expectativas que a cada ano se apresentam para a
equipe organizadora do evento. Na 
XIII EXPOPEJA
 apresentamos uma mostra dos trabalhos e apresentaÃ§Ãµes artÃ-sticas no espaÃ§o 
externo do 
CASS
, conforme vem sendo realizado de forma plenamente satisfatÃ³ria desde 2008.

Quem participou do evento teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do 
trabalho que professores e alunos vÃªm desenvolvendo nas salas de aula do 
PEJA
.
Texto: 
Professora Flora Prata Machado -
GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos.

VÃ¡rias Unidades Escolares estiveram presentes nesse grande evento, o 
Rioeduca 
e a 
4
CRE
 compartilham com muito orgulho algumas imagens:

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a todas as Unidades que fizeram do XIII EXPOPEJA um grande sucesso!!

eventos
(210)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns ao Rioeduca por nos deixar sempre informados dos eventos que acontecem
na Rede.
Postado por 
Elisete
 em 10/11/2011 11:15

Linda a postagem sobre o EXPOPEJA, hÃ¡ trabalhos maravilhosos desenvolvidos no 
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PEJA que nunca tiveram essa visibilidade. Obrigada ao Rioeduca e a Ana Accioly  
por essa oportunidade.
Postado por 
ValÃ©ria
 em 10/11/2011 13:59

Estive no EXPOPEJA e esse ano realmente ficou muito lindo!!
Postado por 
Lucia
 em 10/11/2011 14:01

ParabÃ©ns a todos do PEJA pela belÃ-ssima exposiÃ§Ã£o. A Ana Accioly vem 
representando muito bem a nossa 4ÂªCRE e alÃ©m disso, Ã© muito bom ter esse 
espaÃ§o garantido para os nossos trabalhos.
Postado por 
Sueli
 em 10/11/2011 14:21

ParabÃ©ns a Professora Flora pela brilhante gestÃ£o que vem fazendo durante 
todos esses anos!!
Postado por 
FÃ¡tima
 em 10/11/2011 14:23

Muito bom esses encontros para os nossos alunos, eles adoram! Fico feliz em ver 
nosso trabalho exposto e valorizado pelo Rioeduca. Valeu Ana Accioly!
Postado por 
Maria Luiza
 em 10/11/2011 22:17

parabens a todos pelo evento as fotos estao lindas
Postado por 
mancia
 em 19/11/2011 19:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/11/2011

 <TÃTULO>
PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ - InscriÃ§Ãµes Abertas

1.1) O PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ 
 EducaÃ§Ã£o Ã© uma iniciativa da AssociaÃ§Ã£o Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ), atravÃ©s do seu Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o, e visa a 
identificar, valorizar, divulgar e premiar as empresas, organizaÃ§Ãµes ou 
personalidades que realizaram aÃ§Ãµes de grande relev
ncia na Ã¡rea educacional no Estado do Rio de Janeiro, ou no Brasil com forte 
impacto no Estado do Rio de Janeiro, conforme os critÃ©rios estabelecidos neste 
Regulamento.
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1.2) O PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ 
 EducaÃ§Ã£o serÃ¡ concedido a atÃ© 03 (trÃªs) candidatos, sejam eles empresas, 
organizaÃ§Ãµes ou personalidades selecionadas apÃ³s realizado o exame dos 
CritÃ©rios de AvaliaÃ§Ã£o, previstos neste Regulamento, pela ComissÃ£o 
Avaliadora.

2. DOS PARTICIPANTES

     2.1) PoderÃ£o concorrer ao PrÃªmio 
BarÃ£o de MauÃ¡ 
 EducaÃ§Ã£o as empresas ou organizaÃ§Ãµes que tenham sede ou atividades no 
Estado do Rio de Janeiro e as personalidades que tenham desenvolvido aÃ§Ãµes de 
forte impacto na educaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.

nico - NÃ£o poderÃ£o participar do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ 
 EducaÃ§Ã£o os membros do Conselho de EducaÃ§Ã£o da ACRJ e suas organizaÃ§Ãµes 
ou empresas.

2.2) As empresas, organizaÃ§Ãµes ou personalidades interessadas em concorrer ao 
PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ 
 EducaÃ§Ã£o deverÃ£o realizar suas inscriÃ§Ãµes no perÃ-odo de 27 de outubro a 
24 de novembro de 2011 atravÃ©s do e-mail oficial do prÃªmio e/ou serem 
indicadas por um membro do Conselho de EducaÃ§Ã£o da ACRJ, que se encarregarÃ¡ 
de fornecer as informaÃ§Ãµes necessÃ¡rias Ã  ComissÃ£o Avaliadora.

2.3) No ato de inscriÃ§Ã£o, as empresas, organizaÃ§Ãµes ou personalidades 
interessadas em concorrer ao PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ 
 EducaÃ§Ã£o deverÃ£o apresentar um relatÃ³rio com descriÃ§Ã£o das realizaÃ§Ãµes 
educacionais no biÃªnio 2010/2011 que o(a) gabaritem para o recebimento do 
prÃªmio.

 1
 - O resumo pode fazer menÃ§Ã£o a documentos disponÃ-veis online, como vÃ-deos, 
menÃ§Ãµes na imprensa, etc.

 2
 - O e-mail deve ser enviado para premioeducacional@acrj.org.br. Todos os 
e-mails recebidos terÃ£o confirmaÃ§Ã£o por e-mail em atÃ© 48 horas.

 3
 - A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita.

2.4) Os candidatos que nÃ£o atenderem aos requisitos e prazos desse Regulamento 
nÃ£o estarÃ£o aptas a concorrer ao PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ 
 EducaÃ§Ã£o.

3. DO PRÃŠMIO

3.1) Os vencedores do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ 
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 EducaÃ§Ã£o receberÃ£o, cada um, um trofÃ©u e um diploma de MÃ©rito Educacional,
concedido pela AssociaÃ§Ã£o Comercial do Rio de Janeiro atravÃ©s do seu Conselho
Empresarial de EducaÃ§Ã£o. Os vencedores ficam autorizados a usar o PrÃªmio 
BarÃ£o de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o 2011 em suas atividades para indicar sua condiÃ§Ã£o
de vencedor

3.2) A divulgaÃ§Ã£o do resultado e a entrega dos prÃªmios serÃ£o realizadas em 
cerimÃ´nia na sede da ACRJ, em dezembro de 2011.

3.3) Aos vencedores serÃ£o assegurados convites por parte da ACRJ, via plenÃ¡rio
do Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o para apresentar as atividades que se 
referenciam aos prÃªmios conquistados.

3.4) A ACRJ darÃ¡ ampla divulgaÃ§Ã£o do prÃªmio e de seus vencedores atravÃ©s de
seus veÃ-culos de comunicaÃ§Ã£o e da assessoria de imprensa.

4. DA COMISSÃƒO AVALIADORA

4.1) A ComissÃ£o Avaliadora serÃ¡ composta por:

a) Presidente do Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o da ACRJ;

     b) 06 (seis) Conselheiros do Conselho 
Empresarial de EducaÃ§Ã£o da ACRJ, indicados pela PresidÃªncia do referido 
Conselho.

4.2) A ComissÃ£o Avaliadora deverÃ¡ comunicar o resultado ao Presidente da ACRJ,
que logo em seguida encaminharÃ¡ o resultado aos premiados.

4.3) A ComissÃ£o Avaliadora poderÃ¡ convidar os candidatos a esclarecerem ou 
comprovarem, pessoalmente ou atravÃ©s de documentaÃ§Ã£o, os projetos e aÃ§Ãµes 
apresentadas.

5. DOS CRITÃ‰RIOS DE AVALIAÃ‡ÃƒO

5.1) Para a apuraÃ§Ã£o do resultado, serÃ£o avaliados os seguintes critÃ©rios 
nÃ£o necessariamente cumulativos:

a) Relev
ncia e impacto das aÃ§Ãµes na melhoria da educaÃ§Ã£o do estado;

     b) Grau de inovaÃ§Ã£o das aÃ§Ãµes e 
projetos apresentados;

     c) Responsabilidade social e relev
ncia do projeto para a inclusÃ£o social e digital, incluindo mobilizaÃ§Ã£o de 
voluntariado;
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     d) Relev
ncia do projeto para elevaÃ§Ã£o da competitividade do estado em tecnologia de 
ponta;

     e) InovaÃ§Ã£o e excelÃªncia em gestÃ£o 
educacional;

5.2) Cada integrante da ComissÃ£o de AvaliaÃ§Ã£o deverÃ¡ atribuir um conceito, 
entre 0 (zero) e 10 (dez), para cada um dos CritÃ©rios de AvaliaÃ§Ã£o acima, com
relaÃ§Ã£o a cada participante, apÃ³s exame dos relatÃ³rios apresentados no ato 
de inscriÃ§Ã£o. 

5.3) SerÃ£o vencedores atÃ© trÃªs participantes, dentre os que obtiverem o maior
n
mero de pontos apÃ³s o exame dos CritÃ©rios de AvaliaÃ§Ã£o por cada um dos 
integrantes da ComissÃ£o Avaliadora.

5.4) NÃ£o caberÃ¡ recurso aos conceitos atribuÃ-dos pela ComissÃ£o de 
AvaliaÃ§Ã£o.

6. DAS REGRAS GERAIS

6.1) As d
vidas, oriundas deste regulamento, ou nÃ£o previstas neste Regulamento serÃ£o 
julgadas por uma comissÃ£o de representantes do Conselho Empresarial de 
EducaÃ§Ã£o da ACRJ, cujas decisÃµes sÃ£o soberanas e irrecorrÃ-veis.

6.2) Todos os participantes devem apresentar no momento da inscriÃ§Ã£o 
declaraÃ§Ã£o de aceitaÃ§Ã£o dos termos do presente regulamento.

     FONTE:
http://www.acrj.org.br/pt/regulamento-educacao.html

Página 1534



RIOEDUCA 1

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 08/11/2011

 <TÃTULO>
Sustentabilidade em Foco no EDI Ana Carolina Pacheco da Silva - 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

     O EspaÃ§o de Desenvolvimento Infantil 
Ana Carolina Pacheco da Silva, em parceria com a Rede ComunitÃ¡ria de 
Desenvolvimento Socioambiental, promoveu no dia 25/10 uma oficina de teatro e 
uma brinquedoteca, que contou com diversas atraÃ§Ãµes. Todos os brinquedos 
utilizados no evento foram confeccionados com materiais reutilizados e 
encontrados no rio Cidade de Deus.

     A iniciativa se baseia no Projeto 
PolÃ-tico PedagÃ³gico do EspaÃ§o, que embora esteja em construÃ§Ã£o, jÃ¡ norteia
os eventos e tarefas escolares. O tema gerador Ã© a sustentabilidade. O EDI 
busca promover o desenvolvimento social, econÃ´mico e ambiental da comunidade 
escolar e de seu entorno, fazendo com que os alunos sejam agentes mirins de 
promoÃ§Ã£o socioambiental, conscientes do seu papel na sociedade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Como se pode constatar nas fotos, os 
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brinquedos encantaram as crianÃ§as. O evento evidencia que Ã© possÃ-vel realizar
atividades originais, envolventes e relevantes sem custo elevado e, acima de 
tudo, como foco educativo. Os estudantes tiveram a oportunidade de constatar na 
prÃ¡tica nÃ£o sÃ³ a viabilidade, como tambÃ©m a necessidade da reutilizaÃ§Ã£o e 
da reciclagem. Dessa forma, o conceito de sustentabilidade deixou de ser uma 
ideia abstrata e passou a fazer parte da realidade escolar.

eventos
(210)

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Descobri, durantes esses anos na EI, que esses olhinhos brilhando e esses 
sorrisos contagiantes querem dizer que demos sentido ao nosso agir! Uma 
gracinha. Adorei!
Postado por 
Beth Lopes
 em 08/11/2011 22:28
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O trabalho desenvolvido no EDI nos faz acreditar que Ã© possÃ-vel desenvolver 
assuntos tÃ£o relevantes com alegria e prazer.ParabÃ©ns Ã  toda equipe!!
Postado por 
Simone ParanÃ¡
 em 11/11/2011 15:22

Criatividade e ludicidade, tÃ£o importante no trabalho da EducaÃ§Ã£o Infantil. 
Ã‰ um prazer trabalhar com essa equipe. ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Angela Gouveia
 em 11/11/2011 15:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/11/2011

 <TÃTULO>
Portinari Movimenta a Creche Arara Azul

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas, projetos.

[FOTO]

Sabem por que 
Ã© que eu pinto
tanto menino em gangorra e 
balanÃ§o?

Para botÃ¡-los no ar, 
feito anjos.

Candido Portinari

Cada vez mais podemos ver a qualidade e excelÃªncia dos trabalhos realizados nas
creches da nossa cidade. Os significativos projetos pedagÃ³gicos e atividades 
desenvolvidos na EducaÃ§Ã£o Infantil mostram que nossas Creches e EDIs 
preocupam-se com o desenvolvimento integral das crianÃ§as.

A Creche Municipal Arara Azul recebe as crianÃ§as da Comunidade do ArarÃ¡ em 
Benfica. A unidade contempla 150 crianÃ§as, distribuÃ-das em seis turmas, duas 
do BerÃ§ario, duas do Maternal I e duas do Maternal II. As diretoras Iaracema e 
Adelaide relatam que a missÃ£o da creche Ã© cuidar e acarinhar as crianÃ§as e 
suas famÃ-lias, pois somente com a integraÃ§Ã£o de todos os elementos que 
compÃµem a comunidade escolar e do entorno, o sucesso das crianÃ§as Ã© 
garantido. 

Contaremos aqui o projeto 
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Corpo e Movimento
 que utilizou as obras de Candido Portinari, famoso artistas brasileiro, para 
despertar ainda mais a imaginaÃ§Ã£o e a criatividade dos pequenos. Portinari foi
escolhido, pois muitas de suas pinturas expressam nossa cultura e brincadeiras 
de crianÃ§as. 

Todas as turmas da Creche participaram do projeto, observaram pinturas, ouviram 
histÃ³rias, investigaram vÃ¡rios tipos de materiais, exercitaram o recorte, a 
colagem, a modelagem e, Ã© claro, fizeram releituras das obras de Portinari.

[FOTO]

[FOTO]

A paisagem onde a gente brincou pela primeira vez

     nÃ£o sai mais da gente.

Candido Portinari

As turminhas confeccionaram pipas, experimentaram cores, se divertiram com as 
tintas, alÃ©m de aprender sobre nosso artista brasileiro.

As brincadeiras foram parte fundamental do projeto, e com pulos, corridas, 
rodopios e muitos movimentos as crianÃ§as aprenderam e se divertiram. 

A arte na EducaÃ§Ã£o Infantil, alÃ©m de oportunizar prazer e alegria , contribui
para a construÃ§Ã£o do conhecimento sensÃ-vel da crianÃ§a, educa o olhar e 
amplia suas leituras de mundo.

[FOTO]

[FOTO]

Parabenizamos toda equipe da Creche Arara Azul pela qualidade do trabalho 
realizado!

Clique na imagem abaixo para acessar o blog da 

Creche Arara Azul e conhecer outros pro
jetos

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe pelo belo trabalho desenvolvido.
"A paisagem onde a gente brincou pela primeira veznÃ£o sai mais da gente."
Candido Portinari
Concordo pq qd crianÃ§a adorava ficar no balaÃ§o em uma bela e enorme Ã¡rvore 
que tinha no meu quintal e nÃ£o esqueÃ§o desta paisagem nunca.BalanÃ§ava 
tentando alcanÃ§ar o cÃ©u.
Postado por 
Fatima Braga
 em 10/11/2011 00:19

Nossa! Ã‰ muito legal ver as crianÃ§as desde pequeninas se envolvendo com a 
arte.
Postado por 
Sylvia Gois
 em 10/11/2011 10:44

A foto das crianÃ§as com os pezinhos na parede estÃ¡ linda demais! ParabÃ©ns a 
creche Arara Azul. Bela postagem!
Postado por 
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Neilda
 em 10/11/2011 11:55

PARABÃ‰NS!!!!!!!!!!!!!!!! Lindo trabalho... adorei tudo, principalmente as 
releituras.... Com certeza essas crianÃ§as terÃ£o boas lembranÃ§as de sua 
infÃ¢ncia... 
Rute Albanita, sempre se superando... adorei as postagens, principalmente da 
primeira foto onde os lÃ¡pis de cor, nos fazem lembrar as famosas "bandeirinhas"
de Portinari.
JosÃ© Luiz - 1Âª CRE
Postado por 
JosÃ© Luiz
 em 10/11/2011 13:02

ParabÃ©ns Ã  essa Creche tÃ£o linda!
Bjs fofos!!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 10/11/2011 14:19

Excelente proposta de trabalho realizado com os fofinhos.ParabÃ©ns,o contato com
as Artes precisa ser o mais cedo possÃ-vel.Com certeza ,esta bonita hostÃ³ria 
pedagÃ³gica,farÃ¡ parte das memÃ³rias de todos os participantes.
AbraÃ§os
Adelia Azevedo/Profa Regente Ciep Patrice Lumumba
Postado por 
ADELIA AZEVEDO
 em 10/11/2011 17:28

Ficamos muito felizes com o retorno deste projeto.
NÃ³s, da direÃ§Ã£o da Creche, aproveitamos o espaÃ§o para parabenizar toda a 
equipe da Unidade: VocÃªs fazem a diferenÃ§a!
Ã€s crianÃ§as e suas famÃ-lias participaram com muita dedicaÃ§Ã£o, nosso muito 
obrigado. Amamos muito todos vocÃªs!
Postado por 
Iaracema
 em 11/11/2011 12:01

LINDO! Sabe o que Ã© mais legal? Ã‰ a idÃ©ia de tornar o quadro vivo, com 
movimentos das crianÃ§as e representaÃ§Ã£o tridimensional. GENIAL!
Postado por 
C.M.Fallet
 em 11/11/2011 12:33

FormidÃ¡vel!!! Ã“timas escolhas de imagens, aproximando a arte ao cotidiano das 
crianÃ§as. ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Silvia Nunes
 em 11/11/2011 14:10

Em primeiro lugar gostaria de parabenizar a toda equipe da CRECHE MUNICIPAL 
ARARA AZUL, pela brilhante iniciativa do projeto voltado a "ARTE", incentivando 
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as crianÃ§as tÃ£o pequeninas, que com certeza sairÃ£o daÃ- com boas lembranÃ§as 
da infÃ¢ncia.
Em suas obras Candido Portinari conseguiu retratar questÃµes sociais e voces 
conseguiram dar vida as suas obras com a leveza da crianÃ§a.
Isso sÃ³ Ã© possÃ-vel com "AMOR e DEDICAÃ‡ÃƒO".
PARABÃ‰NS EQUIPE ARARA AZUL !!!!
Postado por 
CELIANE SOARES DA SILVA
 em 11/11/2011 16:49

Mesmo na Creche, Ã± Ã© impossÃ-vel aplicar-se a Proposta Triangular de Ana Mae 
Barbosa. ParabÃ©ns a tds os envolvidos!
Postado por 
Jorge Noronha
 em 11/11/2011 20:14

Para quem nÃ£o estÃ¡ envolvido diretamente com o trabalho na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o
Ã© uma grata surpresa comprovar o empenho de profissionais tÃ£o dedicados e 
sÃ©rios, que levam a arte Ã  crianÃ§as tÃ£o pequenas.  ParabÃ©ns a todos os 
envolvidos que brincando apresentam Ã s crianÃ§as um mundo mÃ¡gico.
Postado por 
LÃ-via
 em 11/11/2011 23:02

Que belo trabalho!
Quanta sensibilidade no trato infantil, quantas Ã¡reas de aprendizagem foram 
atingidas em um Ãºnico ato de amor Ã s suas crianÃ§as,
ParabÃ©ns Ã  DireÃ§Ã£o da Creche Arara Azul e a toda sua equipe, pelo 
comprometimento profissional, pela competÃªncia e principalmente pelo carinho 
com as crianÃ§as e suas famÃ-lias.
Postado por 
Evelize
 em 11/11/2011 23:18

â€œA gente nÃ£o quer sÃ³ comida, a gente quer comida, diversÃ£o e arte' (TitÃ£s)
ParabÃ©ns! Como Ã© bom ver crianÃ§as vivendo e sentindo a arte!
Postado por 
Sandra Mara Carvalho Oliveira (5Âª CRE)
 em 13/11/2011 18:15

Amei as fotos e a sua paixÃ£o pelo trabalho.
ParabÃ©ns!O trabalho com artes nÃ£o sÃ³ estimula a criatividade, como 
sensibiliza e acalma.AbraÃ§o.Continue inventando!
Postado por 
Elizabete FernandesJ. Silva
 em 14/11/2011 13:06

A ideia de conjugar o trabalho psicomotor com as pinturas artÃ-sticas, foi 
excelente! Ã‰ muito enriquecedor para as crianÃ§as e para as famÃ-lias que 
acompanham esse trabalho. ParabÃ©ns aos educadores da Creche Mun. Arara Azul.
Postado por 
Edilene
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 em 17/11/2011 19:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/11/2011

 <TÃTULO>
Escola 
&
 FamÃ-lia de MÃ£os Dadas Contra a Dengue

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, multirio, dengue.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
O Rioeduca parabeniza o EDI Professora T
nia Maria Larrubia Gomes pela iniciativa de prestar um serviÃ§o nÃ£o sÃ³ 
educacional, mas tambÃ©m de Sa
de aos seus alunos e familiares.
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8Âªcre
(193)

dengue
(23)

multirio
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela iniciativa.
AtenÃ§Ã£o! Feriado prolongado: atenÃ§Ã£o para nÃ£o dar folga para o mosquito.
Postado por 
Lee Monerath
 em 09/11/2011 13:50

Quando o assunto Ã© saÃºde todo esforÃ§o Ã© importante. Vamos divulgar cada vez 
mais como combater o mosquito e livrar nossa cidade deste mal.
Rioeduca estÃ¡ de parabÃ©ns por promover educaÃ§Ã£o e saÃºde!
Postado por 
Claudio
 em 09/11/2011 19:11

Dengue nÃ£o Ã© brincadeira! Ver crianÃ§as aprendendo sobre o assunto Ã© um 
exemplo para nÃ³s adultos!
Postagem muito importante!
Postado por 
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Rosana Almeida
 em 10/11/2011 12:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/11/2011

 <TÃTULO>
Blog da E. M. Professor Felipe Santiago

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

No dia 4 de novembro a professora Lenise Freitas, da E. M. Professor Felipe 
Santiago, me enviou um Twitter que dizia assim: 

@marciacrisalves Bom dia Marcinha! Surpresa!!!
 empsantiago.blogspot.com 

Fiquei muito contente porque a nossa querida professora Ã© uma colaboradora nas 
postagens da 9
 CRE
 e eu sentia falta de um blog da escola para os registros dos eventos que ela me
enviava.
 E hoje Ã© com muita alegria que apresento o Blog da E .M.
 Professor Felipe Santiago.

Localizada numa Ã¡rea Ã-ngreme do Bairro de Campo Grande na Zona Oeste da 
cidade, pertencente a 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da 
Cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurada em 14 de julho de 1959, na gestÃ£o do 
Prefeito Joaquim JosÃ© de SÃ¡ Freire Alvim, uma Escola cuja conquista teve a 
participaÃ§Ã£o do Deputado MiÃ©cimo da Silva, construÃ-da para favorecer as 
famÃ-lias daquela regiÃ£o.

A Escola surgiu numa Ã¡rea rural com Ã¡rvores frutÃ-feras, gado pastando e 
pessoas tomando banho e pescando no entÃ£o limpo, Rio CabuÃ§u. A comunidade ao 
redor era pequena com campos verdes que foram substituÃ-dos por residÃªncias, 
condomÃ-nios e comÃ©rcio.

Na Ã©poca da inauguraÃ§Ã£o, a escola atendia a aproximadamente 200 crianÃ§as, 
atendidas
 por 05 merendeiras, sendo 01 residente (zeladoria); 05 serventes e professoras 
transportadas por um 
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lotaÃ§Ã£o
 Ã  serviÃ§o da prefeitura. O salÃ¡rio de professora dava condiÃ§Ãµes Ã s que 
residiam na Zona Sul virem trabalhar em seus automÃ³veis com motoristas 
particulares.

Registramos em nossa histÃ³ria: primeiras merendeiras - Otelina, Helena, Rosa 
Barroso e Lourdes; primeiros serventes - JoÃ£o, Tolentino, Joaquim, Nicanor e 
ElizÃ¡rio; primeiros funcionÃ¡rios residentes da escola - JoÃ£o e Argentina 
(esposa), Nicanor, Joaquim Rosa, e hoje Zilma da Rocha Bahia e as primeiras 
professoras: Silvia e Marly.

[FOTO]

Responderam pela DireÃ§Ã£o da escola: EloÃ-za Rosa; Maria EmÃ-lia CopaÃ-ba; 
Terezinha Trabuci; Jurema; ZilÃ¡ e Ivanda; Arlete Alves Borges e Gessy Alves 
Fernandes; Marize de Queiroz Medeiros e MÃ¡rcia Medeiros; Maria Celina da Silva 
e Maria ZÃ©lia de Oliveira, nesta gestÃ£o foi criada a Sala de Leitura sendo 
indicada para a funÃ§Ã£o de Professor Regente deste espaÃ§o, Neise MÃ¡ximo 
Mangueira, que logo apÃ³s assume a funÃ§Ã£o de Adjunta, mesma Ã©poca em que 
ocorreu a criaÃ§Ã£o da funÃ§Ã£o de Coordenador PedagÃ³gico, sendo indicada 
RosilÃ©a da Silva Chaves Calazans. Neste perÃ-odo a Professora JacilÃ©ia de 
Almeida Barreto assume a RegÃªncia da Sala de Leitura.

Em 1991 a escola foi reinaugurada apÃ³s reforma geral e ampliaÃ§Ã£o do prÃ©dio, 
disponibilizando uma Sala de Leitura e sete salas de aula com 42m
 e duas medindo 30m
.

[FOTO]

No ano de 2001 a Professora Neise Maximo Mangueira assume a DireÃ§Ã£o da Escola 
tendo como Adjunta Valdete do Amaral Brito, e Lenise da Silva Lopes como Regente
de Sala de Leitura. Em 2005 a Adjunta passa a ser JacilÃ©ia de Almeida Barreto. 
Em 2006 assume a CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica a Professora MÃ¡rcia de Azevedo Luiz 
Cardoso.

A partir de janeiro de 2009 a Escola passa a ser dirigida pela Professora 
JacilÃ©ia de Almeida Barreto tendo a Professora Denise de SÃ¡ Freire como 
Adjunta e permanecendo na CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica a Professora MÃ¡rcia de 
Azevedo Luiz Cardoso e na Sala de Leitura Lenise da Silva Lopes.

Em conjunto com Conselho Escola Comunidade e a representatividade dos segmentos,
atende em torno de 540 alunos distribuÃ-dos em 18 turmas, da EducaÃ§Ã£o Infantil
ao 5
 Ano, objetivando a melhoria da qualidade do trabalho.

O espaÃ§o fÃ-sico Ã© agradÃ¡vel e possui vÃ¡rias Ã¡rvores plantadas por alunos 
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em Ã©pocas passadas, que atraem pÃ¡ssaros diversos e micos que visitam a escola 
com frequÃªncia alegrando a garotada.

Nosso PropÃ³sito: 
Educar Para Transformar Vidas!
 Nossa MissÃ£o: 
Oferecer uma educaÃ§Ã£o de qualidade ao aluno contribuindo para a sua formaÃ§Ã£o
integral, preparando-o para ser um cidadÃ£o de sucesso e feliz
. 

Essa Ã© a nossa querida e conhecida: 
Escola do Morrinho
.

[FOTO]

A Escola tem como Patrono o ilustre Educador Felipe Santiago de Gouveia 
(1863-1948).

Nascido em ItaboraÃ-, onde trabalhou como funcionÃ¡rio p
blico atÃ© diplomar-se em Professor PrimÃ¡rio pela Escola Normal de NiterÃ³i, 
Felipe Santiago tinha como ideais o Civismo, o Amor ao PrÃ³ximo, Respeito a 
Deus, ao Semelhante e a PÃ¡tria.

Dedicou toda sua vida Ã  EducaÃ§Ã£o, sendo o Mestre inspirador de outros grandes
Educadores da regiÃ£o como o Professor Moacyr Sreder Bastos e Helton Veloso. 

Foi o fundador do Externato Santiago, em Cascadura e do HÃ©lios ColÃ©gio que deu
origem ao ColÃ©gio AntÃ´nio
 de PÃ¡dua, em Campo Grande.

[FOTO]

Gentileza Gera Gentileza

Nunca Ã© cedo para uma gentileza,

     porque nunca se sabe quando

     poderÃ¡ ser tarde demais.

Ralph Waldo Emerson

Sentindo a necessidade de melhorar a convivÃªncia dos alunos no ambiente escolar
(agressividade, falta de respeito e limites), reflexo da sociedade, trabalhar o 
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tema Gentileza Gera Gentileza foi sugerido pela comunidade escolar com o 
objetivo de despertar nas crianÃ§as o sentimento de ajuda, partilha, amor ao 
prÃ³ximo, respeito, cuidado com o ambiente, etc. tornando o ambiente mais 
prazeroso e de fÃ¡cil aprendizagem.

Desta forma, todos os conte
dos aplicados tÃªm mencionado esse tema. Nosso projeto abrange:

Envolver os alunos em atividades que propiciem a reformulaÃ§Ã£o de seus hÃ¡bitos
e atitudes de forma crÃ-tica, levando-os a refletir sobre suas atitudes e da 
sociedade em geral.

Promover debates com os professores, funcionÃ¡rios, colegas da turma e de outras
turmas e responsÃ¡veis com a Guarda Municipal sobre o tema. 

Realizar rodas de leitura e reescrita de textos de modo a proporcionar ao aluno 
o acesso a in
meras informaÃ§Ãµes, alÃ©m de possibilitar o desenvolvimento de hÃ¡bitos de 
leitura, ampliando o vocabulÃ¡rio, a compreensÃ£o do pensamento e a 
organizaÃ§Ã£o de idÃ©ias.

Desenvolver atividades l
dicas que propiciem a criatividade.

Realizar uma festa para toda a comunidade escolar no fim do 1
 semestre sobre o tema, com exposiÃ§Ã£o de trabalhos, danÃ§as e barraquinhas com
vendas de lanches. Toda a arrecadaÃ§Ã£o do evento serÃ¡ revertida para a festa 
do dia das crianÃ§as realizada no mÃªs de outubro.

Produzir murais e cartazes, durante todo o ano letivo, para que o tema nÃ£o caia
no esquecimento e que os alunos o ponham sempre em prÃ¡tica.

A escola mantÃ©m na internet um fotolog com
imagens de eventos que aconteceram 

em
 2005 e 2006.

http://fotolog.terra.com.br/felipesantiago:A

Para conhecer o blog e acompanhar os registros da escola acesse o link 
http://empsantiago.blogspot.com/

Agradecemos o carinho da professora Lenise e parabenizamos a toda equipe da E. 
M. Professor Felipe Santiago pelo importante trabalho que vem sendo 
desenvolvido.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
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 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe.
Postado por 
Fatima Braga
 em 10/11/2011 00:22

O desejo de fazer o blog jÃ¡ existia, mas nÃ£o tinha graÃ§a eu fazer sozinha. 
Hoje a escola estÃ¡ amadurecida para isso, temos uma equipe de professores 
monitores de novas tecnologias para auxiliar os colegas e dinamizar as idÃ©ias 
do grupo. 
Aguardem, que muito mais vem por aÃ-.
"ninguÃ©m segura uma idÃ©ia cujo tempo chegou" Victor Hugo
Postado por 
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Lenise Freitas
 em 10/11/2011 11:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/11/2011

 <TÃTULO>
O Rioeduca em visita ao GinÃ¡sio Experimental Carioca Princesa Isabel da 10Âª 
CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

sonho que se sonha sozinho Ã© apenas sonho
sonho que se sonha em conjunto Ã© realidade !

Todos sonharam e executaram e o sonho agora Ã© uma relidade.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 21/11/2011 00:19

Reportagem maravilhosa!! O trabalho desenvolvido pelo GEC Princesa Isabel Ã© 
fantÃ¡stico e os alunos sÃ£o apaixonados pela escola. ParabÃ©ns!!
Postado por 
Rodrigo Abreu
 em 21/11/2011 06:53

NÃ³s, FÃ¡bio Costa(bibliotecÃ¡rio) e Rosana Sales( Sala de Leitura) do GEC 
BolÃ-var, gostarÃ-amos de parabenizar o GEC Princesa Isabel pelo Ã³timo trabalho
desenvolvido e tambÃ©m pela excelente recepÃ§Ã£o que nos foi proporcionada no 
mÃªs passado. ParabÃ©ns!
Sala de Leitura do GEC BolÃ-var
Postado por 
Rosana Sales
 em 21/11/2011 11:46

ParabÃ©ns a todos vocÃªs que fazem parte do GEC Princesa pelo excelente trabalho
que vem sendo realizado. Estive visitando a escola mÃªs passado com outros prof.
de SL e pude observar de perto a acolhida dos alunos protagonistas e de toda 
equipe escolar que nos receberam com muito carinho. Valeu Princesa!!!
Postado por 
InÃªs Rocha
 em 21/11/2011 22:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/11/2011

 <TÃTULO>
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Ayrton Senna da Silva, Formando CampeÃµes

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 15/11/2011

 <TÃTULO>
PROERD, formando o Maternal e a EducaÃ§Ã£o Infantil da EM Tarsila do Amaral

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil, eventos.

[FOTO]
Mas, o que Ã© o 
PROERD
?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
E-mail: reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: @rebiza

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

eventos
(210)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/11/2011

 <TÃTULO>
AceleraÃ§Ã£o - Sonhos, AvanÃ§os e Conquistas

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos.

Educar Ã© impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!

Paulo Freire

[FOTO]

Hoje o Rioeduca fala sobre conquistas, ideais, avanÃ§os e perspectivas. As 
frases usadas neste texto contam histÃ³rias repletas de superaÃ§Ã£o, desafios e 
possibilidades. Falaremos do ensino criativo, da EducaÃ§Ã£o Libertadora, da 
Escola dos sonhos.

Por acreditar no potencial dos jovens matriculados em cada uma de nossas 1065 
escolas, a EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro trabalha incansavelmente para que todos 
os alunos recebam uma EducaÃ§Ã£o de qualidade. Desta forma, Projetos como 
Autonomia Carioca somam forÃ§as na busca pela escola cidadÃ£, que a todos 
alcanÃ§a.

[FOTO]

A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado mas faz parte
do 

processo de busca. E ensinar e aprender nÃ£o podem dar-se fora
da procura, 

fora da boniteza e da alegria.

(Paulo Freire)

Edilene Almeida, professora da Escola Municipal Estados Unidos, trabalha com o 
Projeto Autonomia Carioca na Turma 8501 - AceleraÃ§Ã£o1B. Ela compartilhou com o
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Rioeduca um pouco da histÃ³ria que divide com seus alunos. Ela relata que alguns
deles precisam superar in
meros desafios do cotidiano, o que demanda um trabalho de persistÃªncia, 
paciÃªncia, superaÃ§Ã£o e resgate da autoestima. 

Edilene Ã© a mediadora que estimula a aprendizagem atravÃ©s das variadas 
estratÃ©gias, como o uso de tecnologias e de um planejamento todo especial. Ã‰ 
no dia a dia que a histÃ³ria Ã© tecida, na conversa que desperta o espÃ-rito 
cientÃ-fico, no desabrochar da consciÃªncia cidadÃ£, na descoberta das 
possibilidades. E aos poucos, meninos e meninas, expressam na voz, no brilho dos
olhos, na voz adolescente os seus Projetos de Vida.

[FOTO]

Marcones, 14 anos, confessa com um sorriso tÃ-mido que ama futebol, que deseja 
treinar e fazer muitos gols, mas que primeiro quer estudar e ter outra 
profissÃ£o, para depois, quando for mais velho, nÃ£o ser um homem pobre. JÃ¡ 
Josiane, menina de 13 anos e que ama matemÃ¡tica, tem como Projeto de Vida 
estudar e se tornar uma empresÃ¡ria de sucesso, sÃ³ estÃ¡ decidindo a qual ramo 
se dedicarÃ¡.

A vida sem sonhos Ã© um cÃ©u sem estrelas.

     Augusto Cury

A professora 
relata que hÃ¡ meninos que ainda nÃ£o encontraram seu sonho, mas ela garante que
os sonhos logo brotarÃ£o! E Ã© exatamente isso que o projeto deseja: o resgate 
da confianÃ§a, do amor prÃ³prio, da ousadia de levantar voo e de sonhar. Edilene
constata que Ã© na aprendizagem significativa,no diÃ¡logo franco, no ouvir 
atento que os alunos revelam sua identidade impregnada de inventividade e 
diferentes saberes. Deste modo os conhecimentos cientÃ-fico, tecnolÃ³gico e 
cultural sÃ£o acrescentados atravÃ©s das experiÃªncias vivenciadas . 

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos os professores das turmas de AceleraÃ§Ã£o, que acreditam no 
que fazem, que educam com olhos, gestos, palavras e aÃ§Ãµes. Educadores que 
encaram desafios sabendo que cada aluno Ã© ser humano, complexo, com 
necessidades peculiares. ParabÃ©ns por serem artesÃ£os do saber, e que mesmo 
diante de grandes desafios, optam pela perseveranÃ§a por acreditarem que a 
EducaÃ§Ã£o promove mudanÃ§as, cidadania, dignidade, valor e conhecimento.

 A escola precisa ser reencantada, encontrar motivos para que o aluno vÃ¡ para 
os bancos escolares com satisfaÃ§Ã£o, alegria.

Moacir Gadotti
Dedico
est
a postagem a Edilene, aos professores das turmas de AceleraÃ§Ã£o
e tambÃ©m Ã  
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Ã‰rica Gaspar, da Escola Municipal Rep
blica do Peru,
 professora do meu filho Vinicius, o qual carinhosamente o chama de Cientista.

Sua escola desenvolve um trabalho de sucesso?

Conte para o Rioeduca e divulgaremos aqui.

Envie e-mail 
para
 ruteferreira@rioeduca.net

projetos
(334)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Parabens Ã  prefeitura e Ã  professora Edilene pelo Ã³timo serviÃ§o prestado a 
essas crianÃ§as. Que esse projeto continue rendendo bons frutos. Parabens a 
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todos
Postado por 
JoÃ£o Paiva
 em 14/11/2011 10:31

Quando o professor investe, quando a escola acredita Ã© possÃ-vel resgatar 
sonhos. Como uma escola pode sobreviver sem acreditar nos seus alunos?  SÃ³ 
posso dizer que estou feliz por conhecer melhor o trabalho da prefeitura da 
cidade do Rio de Janeiro e ver que a educaÃ§Ã£o acontece!!!! ParabÃ©ns Edilene, 
ParabÃ©ns  Ã‰rica, vocÃªs fazem um bem enorme ao futuro de nossa cidade!
Postado por 
Rosi
 em 14/11/2011 11:02

Esse Ã© caminho do resgate do orgulho de ter um filho na escola pÃºblica! Quando
vejo que existe professoras que colocam seus filhos lÃ¡, passo acreditar que a 
EducaÃ§Ã£o de qualidade vai acontecer, de verdade...
Postado por 
Adriano
 em 14/11/2011 15:13

ParabÃ©ns, professora! Que orgulho ver seu trabalho gerando bons frutos!!!!
Postado por 
Bianca Grynberg
 em 14/11/2011 19:55

Todos os professores da PCRJ estÃ£o de parabÃ©ns pelo trabalho de qualidade que 
desenvolvem.

" A escola precisa ser reencantada, encontrar motivos para que o aluno vÃ¡ para 
 os bancos escolares com satisfaÃ§Ã£o, alegria.â€

Moacir Gadotti
Postado por 
Fatima Braga
 em 14/11/2011 22:34

Rute, sÃ³ pessoas especiais sÃ£o capazes de educar com maestria. ParabÃ©ns pelo 
trabalho. bjs
talma
Postado por 
Talma romero suane
 em 14/11/2011 22:36

Assim que entrei na rede municipal fui professora de AceleraÃ§Ã£o 1 e 2, do 
projeto Ayrton Senna. Naquela Ã©poca, tudo muito no inÃ-cio e o desafio era bem 
grande. Ao ler esse texto, ao ver a sÃ©rie do FantÃ¡stico e conversar com amigas
que hoje participam desse novo  projeto chamado Autonomia Carioca, percebo uma 
Ãºnica coisa que me enche de felicidade e orgulho, a paixÃ£o e o compromisso por
ensinar e proporcionar a aprendizagem nÃ£o mudou. Vejo nos olhos dessas 
professoras a mesma paixÃ£o que eu tinha a anos atrÃ¡s e isso, com todo o 
respeito, Ã© o mais importante. ParabÃ©ns Ruth pelo texto, pela homenagem e aos 
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professores que possuem suas turmas de Autonomia Carioca, todo o meu respeito e 
admiraÃ§Ã£o. Um grande abraÃ§o
Postado por 
AndrÃ©a Barros
 em 15/11/2011 11:00

Que bom que o projeto acelera estÃ¡ rendendo frutos. ParabÃ©ns!
Postado por 
Patricia Lima
 em 15/11/2011 22:35

BelÃ-ssimo o trabalho de vocÃªs! Somente com carinho e dedicaÃ§Ã£o conseguimos 
os resultados. ParabÃ©ns a toda a equipe!!
Postado por 
Iaracema
 em 16/11/2011 09:19

Eu acredito na educaÃ§Ã£o, ela Ã© transformadora sim.
Todos podemos sonhar, a Palavra de Deus diz que os jovens terÃ£o sonhos e nÃ³s 
professores podemos ajudÃ¡-los Ã  concretizaÃ§Ã£o desses sonhos.
Postado por 
Marilza Andrade
 em 16/11/2011 11:17

TambÃ©m sou professora do Projeto Tecendo o Saber - Turma 8501 do Acelera 1B - 
E.M.Rio Grande do Sul, Engenho de Dentro. Gostaria de "roubar" as palavras da 
colega Edilene e expressar o quanto Ã© gratificante ver o fruto do nosso   
trabalho, com apoio da SME e da FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho, e que colheremos 
daqui pra frente. SÃ£o adolescentes,que em idade defasada e nÃ£o muito adeptos a
rotina escolar que devemos conquistar e trazÃª-los para o mundo do conhecimento,
dos livros, da concentraÃ§Ã£o, do crescimento social, humano,do aprender 
(direitos, deveres, limites, respeito) investindo no seu crescimento cidadÃ£o e 
que ele venha adquirindo autonomia necessÃ¡ria para prosseguir buscando a 
felicidade na vida adulta no campo profissional.
Ã‰ por aÃ- mesmo Edilene, um beijeinho... Ana LÃºcia
Postado por 
Ana LÃºcia Mattos
 em 16/11/2011 11:54

Edilene, a EducaÃ§Ã£o precisa deste empenho e desta garra para dar significado 
mais amplo a este trabalho com os alunos.ParabÃ©ns.
Postado por 
Regina Souza
 em 18/11/2011 10:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/11/2011

 <TÃTULO>
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Treinamento Ensina aos Alunos como Agir em Caso de Enchentes

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£o, meioambiente.

Os alunos da 
Escola Municipal Alice TibiriÃ§a
 passaram por um treinamento que ensina como agir durante temporais e enchentes.
As orientaÃ§Ãµes podem salvar vidas.

A poucos meses da chegada das chuvas de verÃ£o, alunos recebem dicas que ensina 
Ã  agir diante do perigo.

A 
Defesa Civil Municipal
 dÃ¡ continuidade ao projeto N
cleos ComunitÃ¡rios de Defesa Civil. O objetivo Ã© preparar alunos 
do ensino fundamental para lidar com situaÃ§Ãµes de risco nos locais onde moram.
Os agentes comunitÃ¡rios de sa
de das clÃ-nicas da famÃ-lia do entorno das escolas participaram do encontro, 
ministrando aulas de primeiros socorros.

[FOTO]

O treinamento aborda temas e assuntos relacionados Ã  reduÃ§Ã£o de desastres, 
difundindo a cultura de prevenÃ§Ã£o, a fim de organizar e preparar as 
comunidades para as primeiras aÃ§Ãµes voltadas para emergÃªncias.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Alice TibiriÃ§Ã¡
, recebeu um grupo da Defesa Civil do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, para 
realizar treinamento junto aos alunos sobre risco de deslizamento e 
desmoronamento em caso de chuva forte, visto que a sirene de Alerta serÃ¡ 
instalada brevemente na comunidade do DendÃª, que apresenta vÃ¡rias Ã¡reas de 
risco aos moradores.

Com esta aÃ§Ã£o estamos contribuindo para a formaÃ§Ã£o plena de cidadÃ£os 
capazes de preservar vidas sendo agentes disseminadores de informaÃ§Ãµes.
 Texto: 
Professora Maria Lucia Terzi de Moraes - Gestora

[FOTO]

Entre 
aqui
e confira todas as imagens.
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ParabÃ©ns pela iniciativa do programa, pois alÃ©m da aÃ§Ã£o preventiva, essa 
atividade oportuniza conhecer o trabalho desenvolvido pelos Asssistentes Sociais
e demais profissionais que atuam na Ã¡rea da Defessa CivÃ-l, o que na verdade, 
amplia as opÃ§Ãµes dos alunos diante da escolha de formaÃ§Ã£o para a sua futura 
profissÃ£o.

Fique por dentro e assista o video educativo preparado especialmente para nÃ³s 
cariocas. Clique na imagem abaixo e confira:

 [VÃDEO]

[FOTO]

4Âªcre
(164)

meioambiente
(95)

educaÃ§Ã£o
(73)
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 <COMENTÃRIOS>

Essas aÃ§Ãµes e parcerias sÃ£o essenciais para que a formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o 
consciente de sua atividade polÃ-tica na comunidade/sociedade no qual estÃ¡ 
inserido.
ParabÃ©ns a todos por esse trabalho maravilhoso.
Postado por 
ProfÂª Edilene
 em 14/11/2011 10:53

ParabÃ©ns pelo belÃ-ssimo trabalho realizado com os alunos, nossas crianÃ§as 
precisam construir parÃ¢metros e o melhor caminho para isso Ã© vivenciar o novo!
Postado por 
Leila
 em 15/11/2011 00:29

Ana, Ã© muito bom poder acompanhar suas 
postagens, pois elas revelam o melhor da 4ÂªCRE. Valorizar o nosso trabalho Ã© 
TUDO!
Postado por 
KÃ¡tia
 em 15/11/2011 11:34

Estou muito orgulhosa de fazer parte dessa Rede e mais ainda, por ser da 4ÂªCRE.
Trabalho maravilhoso esse da E.M. Alice TibiriÃ§Ã¡, parabÃ©ns!!
Postado por 
Claudia
 em 16/11/2011 07:47

Lindo o trabalho de vocÃªs, muitas pessoas deveriam ver esse post e assim quem 
sabe, a imagem da EducaÃ§Ã£o PÃºblica seria outra. ParabÃ©ns Escola, alunos e 
Defesa Civil por trabalharem juntos por um Rio melhor!
Postado por 
Laura
 em 16/11/2011 07:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/11/2011

 <TÃTULO>
No Meio da MarÃ©: Do Ambiente que Temos ao Ambiente que Queremos

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£o, meioambiente.

O 
CIEP Ministro Gustavo Capanema
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 este ano desenvolveu o projeto 
No Meio da MarÃ©: Do ambiente que temos ao ambiente que queremos
. A proposta visa desenvolver atividades sobre os temas
memÃ³ria da MarÃ© e meio ambiente
; 
educaÃ§Ã£o ambiental
; 
reaproveitamento e reciclagem do lixo
 e 
sustentabilidade
.

Com o 
Peja
, foi desenvolvido o
 Projeto PedagÃ³gico Contadores de HistÃ³rias
 durante o primeiro semestre. O objetivo foi estimular a produÃ§Ã£o textual 
atravÃ©s das histÃ³rias de vida dos estudantes e dos moradores da MarÃ©, 
culminando com um chÃ¡ literÃ¡rio que recebeu o nome de 
Degustapeja
.

O 
Bairro Educador
 colaborou com o projeto do meio ambiente atravÃ©s da articulaÃ§Ã£o de parcerias
para o 
AbraÃ§o EcolÃ³gico
 no Capanema, travÃ©s do qual buscou-se o combate ao lixo jogado no muro da 
escola.

Para esta atividade, o Bairro Educador articulou o AssociaÃ§Ã£o Unida de 
Moradores da MarÃ© (
AUMM
), a 
Comlurb
, a 
Seconserva
, 
Posto de Sa
de
 e projetos que atuam na escola como o 
Sa
de nas Escolas
, 
Programa CrianÃ§a PetrobrÃ¡s
 e 
Proinape
. Estes parceiros, por sua vez, trouxeram outras articulaÃ§Ãµes que resultaram 
em um grande evento com teatro, m
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sica, danÃ§a, oficina de horta e brinquedo ecolÃ³gico, plantio de mudas, limpeza
do muro, panfletagem, etc. TambÃ©m estiveram presentes o jornal MarÃ© de 
NotÃ-cias, os RepÃ³rteres do AmanhÃ£ do CIEP OperÃ¡rio Vicente Mariano e a banda
de percussÃ£o do CIEP presidente Samora Machel.

[FOTO]

Para apoiar o projeto pedagÃ³gico do PEJA, o Bairro Educador articulou parcerias
com o Museu da MarÃ© e moradores universitÃ¡rios ex-alunos de EJA. O Museu abriu
especialmente no horÃ¡rio noturno para a visitaÃ§Ã£o dos alunos. Os moradores 
falaram sobre suas trajetÃ³rias escolares, os desafios encontrados e os momentos
de superaÃ§Ã£o e tambÃ©m apresentaram o trabalho que desenvolvem atualmente.

O Projeto Bairro Educador faz parte do Programa Escolas do AmanhÃ£ e tem como 
meta contribuir para a formaÃ§Ã£o integral dos alunos de primeiro e segundo 
segmento da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o. Para isso, investe no fortalecimento 
da comunidade escolar por meio de alianÃ§as e articulaÃ§Ãµes com atores locais e
regionais que possam contribuir para aprendizagem dos alunos. O Projeto promove 
e estimula as redes e processos de comunicaÃ§Ã£o local, com o foco no aumento da
participaÃ§Ã£o de indivÃ-duos e instituiÃ§Ãµes nos processos educativos da 
comunidade escolar.

Outra iniciativa do projeto nessa escola Ã© o interc
mbio com a Escola Municipal Professor JosuÃ© de Castro das turmas de 
aceleraÃ§Ã£o Tecendo o Saber. Foram desenvolvidas aulas-passeio no Jardim Bot
nico e no Parque Estadual da Pedra Branca, alÃ©m da troca de material didÃ¡tico 
entre os professores.

[FOTO]

O Bairro Educador, alÃ©m dessas atividades, articulou os seguintes parceiros 
para organizaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes educativas: ONG Turma do Bem que atravÃ©s do 
projeto Dentistas do Bem, encaminhou 08 estudantes para tratamento 
odontolÃ³gico; a CEDAE que realizou oficinas sobre o consumo consciente da Ã¡gua
para turmas de 4
 e 5
anos e cedeu um Ã´nibus para visita dos alunos Ã  EstaÃ§Ã£o de Tratamento de 
Ã¡guas em Guandu; o Unicirco que doou 100 ingressos para alunos, funcionÃ¡rios e
seus familiares assistirem ao espetÃ¡culo TrapÃ©zio; a Lamsa, que desenvolveu 
atividade de prevenÃ§Ã£o de acidentes no tr
nsito chamada Tr
nsito Legal; O Instituto Estadual do Ambiente (Inea)e a Universidade Aberta da 
Fiocruz que desenvolveram aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o ambiental; o SESC de Ramos, que 
levou o grupo 
Aumentando um Ponto
 para fazer contaÃ§Ã£o de estÃ³ria para os alunos no mÃªs da crianÃ§a; o Projeto
MemÃ³ria do Banco do Brasil, atravÃ©s do qual foi montada a exposiÃ§Ã£o sobre a 
vida do Marinheiro JoÃ£o C
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ndido no perÃ-odo de 31 de outubro a 07 de novembro.

O Bairro Educador tambÃ©m proporcionou Ã  escola a participaÃ§Ã£o no evento
Um dia Para Sempre
, da Globo Rio, que cedeu 2 Ã´nibus para a escola no domingo 30 de outubro e uma
oficina com a artista plÃ¡stica Ana Velho, atendendo a 80 crianÃ§as que 
aprenderam a produzir brinquedos com o uso reaproveitamento de sucatas.
 Texto: 
Mary LanÃ§a e Guaraciara - Equipe do BEM.

[FOTO]

Confira essa e outras matÃ©rias no:

http://capanemare.blogspot.com/

ParabÃ©ns a toda a equipe dessa Unidade pelo belÃ-ssimo projeto que desenvolvem 
junto aos alunos e a comunidade.

4Âªcre
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(164)

meioambiente
(95)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos desse Ciep pela aÃ§Ã£o comunitÃ¡ria que estÃ£o desempenhando 
na comunidade da Vila Pinheiro! ParabÃ©ns Ana, vocÃª tem nos mostrado que vale a
pena continuar na EducaÃ§Ã£o!!
Postado por 
Luis
 em 17/11/2011 09:23

 â€œA flor que desabrocha na adversidade Ã© a mais rara e bela de todasâ€. 
ParabÃ©ns a todos que no meio da MarÃ© desenvolvem projetos tÃ£o belos!!
Postado por 
Roberto
 em 17/11/2011 12:14

ParabÃ©ns a todos do Ciep Gustavo Capanema pelo brilhante trabalho 
desenvolvido.A escola Ã© vista como um lugar capaz de educar, transmitindo 
normas e valores aos seus educandos, mas tambÃ©m tem a responsabilidade de 
contribuir no crescimento social e pessoal dos alunos, bem como na formaÃ§Ã£o de
cidadÃ£os reflexivos e responsÃ¡veis.Portanto, se quisermos que as crianÃ§as e 
os jovens de hoje sejam os protetores desse meio ambiente de tal forma que 
nossos filhos e netos possam relacionar-se com ele como parte implÃ-cita dele, 
devemos arregaÃ§ar as mangas jÃ¡ e fazer tudo aquilo que for possÃ-vel para 
sensibilizÃ¡-los, atravÃ©s de um processo contÃ-nuo de EducaÃ§Ã£o Ambiental. 
Como disse Chico Xavier:"â€œEmbora ninguÃ©m possa voltar atrÃ¡s e fazer um novo 

 comeÃ§o, qualquer um pode comeÃ§ar agora e fazer um novo fim.â€ 
Um grande abraÃ§o! Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 17/11/2011 12:40

Foi muito bonito o "AbraÃ§o EcolÃ³gico ao CIEP", emocionante!!
Postado por 
Milena
 em 17/11/2011 13:24

Adoro estudar nessa Escola!!
Postado por 
Herique
 em 17/11/2011 19:30

Eu gosto muito de estudar aqui, por que aqui eu tenho a oportunidade de crescer.
Aqui tem professores qualificados para me da um bom estudo.
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Postado por 
juliana
 em 17/11/2011 19:40

Eu acho que  aqui tem Ã³timos professores, pra nos ensinar.
Postado por 
jorge
 em 17/11/2011 19:46

Que abraÃ§o ecolÃ³gico prÃ¡ lÃ¡ de bom! Lindo trabalho. ParabÃ©ns!
Postado por 
Regina
 em 17/11/2011 23:28

Ã“tima aÃ§Ã£o a de vocÃªs, a EducaÃ§Ã£o e o Mundo agradecem quando a 
consciÃªncia revela atitudes de preservaÃ§Ã£o ambiental, PARABÃ‰NS!!
Postado por 
Selma
 em 18/11/2011 08:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/11/2011

 <TÃTULO>
E. M. Raul Francisco Ryff de Olho no Futuro!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

[FOTO]

AlÃ©m disso, possibilitam a integraÃ§Ã£o entre alunos, professores e diretores 
das dez Coordenadorias.

A direÃ§Ã£o da escola, juntamente com a
equipe, decidiu que suas meninas receberiam as medalhas em grande estilo!

Foi aÃ- que resolveram visitar com as alunas, o Centro de Desenvolvimento de 
Voleibol, conhecido como AryzÃ£o.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Fonte:
www.rio.rj.gov.br
http://blogdaraul.blogspot.com/
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ amigas da Escola Municipal Raul Francisco Ryff! Sou ReginaBizarro, 
fundadora do Projeto Coral Fazendo Vozes [ hoje ex-coral] da EM Alte Newton 
Braga, na 5Âª CRE. Lembram? Acompanho o blog de vcs hÃ¡ mto tempo e conheÃ§o o 
excelente trabalho que vcs desenvolvem. ParabÃ©ns pela Medalha de Prata nos 
Jogos Estudantis 2011. VocÃªs vÃ£o longe! Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 16/11/2011 13:00

As escolas pÃºblicas da cidade do Rio de Janeiro estÃ£o dando show de talentos e
competÃªncia!!! ParabÃ©ns!!
Postado por 
Jorge Claudio
 em 16/11/2011 19:57

Tenho muito orgulho de vocÃªs! ParabÃ©ns a todos! Ã‰Ã©Ã©Ã©Ã©Ã© da 8Âª!!! 
Ã‰Ã©Ã©Ã©Ã© da SME!!! AbraÃ§os carinhosos da JÃ´!
Postado por 
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JÃ´ Cruz
 em 16/11/2011 23:39

ParabÃ©ns a todos os responsÃ¡veis por essa conquista. Nossas crianÃ§as precisam
acreditar que sÃ£o capazes de voar alto.
C.P da E.M.Malba Tahan ( 5Âª CRE)
Postado por 
Prof: ValÃ©ria
 em 17/11/2011 22:48

OlÃ¡ amigos, 

Excelente reencontrar minha colega de faculdade, Vanessa Lampes. Pessoa super 
dedicada e amiga, sinto muitas saudades!!!!
Postado por 
Ubirajara Oliveira
 em 03/02/2012 14:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/11/2011

 <TÃTULO>
EduTec Rio - Garanta o Seu Passaporte

<TAGS>
Tags: 
capacitaÃ§Ã£o, tecnologia.

No dia 6 de dezembro, alguns dos maiores nomes brasileiros e estrangeiros na 
aplicaÃ§Ã£o combinada de novas mÃ-dias estarÃ£o reunidos no Rio de Janeiro para 
o Edutec. O encontro, promovido pelo MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o e a TV Escola, 
canal p
blico do MEC destinado a professores e educadores, apresentarÃ¡ experiÃªncias 
inovadoras que mesclam televisÃ£o, celular, internet e games para difundir 
conhecimento, provocar a reflexÃ£o e revolucionar as relaÃ§Ãµes entre professor 
e aluno.

O EduTec ocorrerÃ¡ no dia 6 de dezembro de 2011, terÃ§a-feira, no teatro Oi Casa
Grande, das 8h Ã s 18h.

A Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais recebeu 80 convites e irÃ¡ 
disponizÃ¡-los da seguinte forma:

***40 para educopedistas/rioeducadores e 40 para a rede.

****Se vocÃª Ã© educopedista ou um dos representantes do Rioeduca, preencha o 
formulÃ¡rio que estÃ¡ no 

**** Se vocÃª Ã© professor da rede e possui email 
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xxx@rioeduca.net 
ativo, preencha o formulÃ¡rio abaixo.

ATENÃ‡ÃƒO: os 40 primeiros a preencherem o formulÃ¡rio receberÃ£o a 
confirmaÃ§Ã£o na quarta-feira, dia 17 de novembro atravÃ©s do email 
@rioeduca.net indicado no formulÃ¡rio.

Caso haja desistÃªncia da vaga, solicitamos que nos informe a fim de a cedermos 
para outra pessoa.
Carregando...

 PÃ¡gina Oficial do Evento

capacitaÃ§Ã£o
(52)

tecnologia
(8)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/11/2011

 <TÃTULO>
Cores da Natureza, Colorindo o Jardim da C. M. Estrelinha Dourada

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdecreches, projetos, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

projetos
(334)

5Âªcre
(268)

visitas
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(62)

blogsdecreches
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Excelente trabalho.ParabÃ©ns a equipe desta U.E.
Postado por 
Fatima Braga
 em 18/11/2011 00:32

Regina, parabÃ©ns  pela capacidade de se fazer presente nessas Unidades 
maravilhosas  e acompanhar de perto os trabalhos que elas desenvolvem!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 18/11/2011 07:53

Que graÃ§a ver esse projeto tÃ£o "colorido"! ParabÃ©ns  CM Estrelinha Dourada  
por seu belo trabalho.
Postado por 
Sarita
 em 18/11/2011 08:40

ParabÃ©ns aos professores e auxiliares que se empenharam em realizar este belo 
trabalho. Ficou lindo!!!!!
Postado por 
Ana Cristina
 em 20/11/2011 08:40

"Incentivar as interaÃ§Ãµes das crianÃ§as com a natureza, o meio ambiente..."

Trabalhar com projetos que envolva meio ambiente mostrarÃ¡ a crianÃ§a o valor de
preservar e amar a natureza .NÃ£o devemos esquecer tambÃ©m o amor e o cuidado 
com os animais.
Postado por 
Fatima Braga
 em 20/11/2011 15:32

Que crianÃ§as lindas!
Bety e Equipe, parabÃ©ns pela conduÃ§Ã£o das atividades, com os pequeninos, a 
semente estÃ¡ plantada, farÃ£o a diferenÃ§a nas sÃ©ries futuras.Jesus Cristo 
abenÃ§oe estas criacinhas e sucesso sempre,BjsssssssssSILVIA do GEC
Postado por 
SILVIA SANTOS AMORIM
 em 26/11/2011 15:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
SÃ¡bado, 12/11/2011

 <TÃTULO>
Todos pela InovaÃ§Ã£o!

<TAGS>
Tags: 
tecnologia.

[FOTO]
Ã‰ difÃ-cil prever a dimensÃ£o e a complexidade das oportunidades, desafios e 
mudanÃ§as sociais, econÃ´micas, polÃ-ticas e culturais que temos Ã  frente. JÃ¡ 
somos 7 bilhÃµes de habitantes na Terra, sendo que 1 bilhÃ£o passam fome, e em 
nenhum outro momento da nossa histÃ³ria tanto conhecimento foi gerado e 
compartilhado. A globalizaÃ§Ã£o, a internet e outras tecnologias tÃªm impactado 
a forma como pensamos, agimos e nos relacionamos. SÃ³ em 2010, mais informaÃ§Ã£o
foi gerada do que nos 5000 anos anteriores. AtÃ© 2020, a quantidade de 
informaÃ§Ãµes digitais crescerÃ¡ 44 vezes. Em 2023, quando os alunos que hoje 
tÃªm 11 anos estarÃ£o comeÃ§ando suas carreiras, eles usarÃ£o tablets com mais 
capacidade computacional do que a de um cÃ©rebro humano. Em 2050, os jovens 
terÃ£o no bolso aparelhos mÃ³veis com mais capacidade do que a de todos os 
cÃ©rebros do planeta, juntos. Diferentemente de seus pais e avÃ³s, os alunos de 
hoje mudarÃ£o de emprego mais de 10 vezes antes dos 40 anos e provavelmente 
exercerÃ£o funÃ§Ãµes que ainda nÃ£o foram criadas.
Para exercer essas novas funÃ§Ãµes com competÃªncia, lidar com novas tecnologias
na produÃ§Ã£o Ã©tica e responsÃ¡vel de riquezas, navegar funcionalmente em um 
novo mundo, com a responsabilidade de aproveitar oportunidades e enfrentar 
desafios, nossas crianÃ§as e jovens precisam, hoje, de uma formaÃ§Ã£o 
excepcional. Eles precisarÃ£o ter auto-confianÃ§a, se adaptar em diferentes 
contextos, construir relacionamentos rapidamente e virtualmente, utilizar bem 
sua criatividade nata e empreender. PrecisarÃ£o compreender suas forÃ§as e 
fraquezas, emocionais e intelectuais, seus direitos e deveres na vida em 
comunidade e desenvolver suas potencialidades ao mÃ¡ximo. PrecisarÃ£o ser 
autÃ´nomos e solidÃ¡rios, compreendendo nossos avanÃ§os culturais e, ao mesmo 
tempo, nÃ£o sÃ³ tolerando, mas valorizando diferenÃ§as.
No entanto, temos algumas fraquezas sÃ©rias no nosso paÃ-s. Por conta de um 
atraso histÃ³rico no nosso desenvolvimento educacional, precisamos melhorar 
muito a qualidade da nossa educaÃ§Ã£o p
blica, nosso sistema educacional estÃ¡ completamente ultrapassado e alguns 
especialistas acreditam que se focarmos no bÃ¡sico e tornarmos o sistema que 
estÃ¡ aÃ- mais eficiente, teremos sucesso. Mas isso nÃ£o serÃ¡ suficiente. 
Nossas salas de aula se parecem com aquelas de 1890, quando os primeiros 
sistemas de educaÃ§Ã£o p
blica foram concebidos para impulsionar a era industrial. Na Ã©poca, a 
instituiÃ§Ã£o Escola foi planejada como uma fÃ¡brica de produzir operÃ¡rios em 
massa, de forma impessoal, padronizada e estimulando a conformidade. Esse 
sistema Ã© completamente incongruente com o tipo de escola e de processo de 
aprendizagem que precisamos. Cada aluno Ã© 
nico e aprenderÃ¡ mais e melhor se estiver engajado, interessado e motivado. O 
processo de educar, de desenvolver competÃªncias e habilidades, Ã©, 
essencialmente e inevitavelmente, pessoal, social, acontece num contexto 
especÃ-fico, precisa de tempo para assimilaÃ§Ã£o e requer a construÃ§Ã£o ativa e
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a associaÃ§Ã£o de ideias.
Ao contrÃ¡rio da crenÃ§a comum, tambÃ©m temos ventos que sopram a nosso favor. 
Educadores e especialistas brasileiros jÃ¡ deram dicas de como podemos 
transformar a escola que temos naquela que queremos e precisamos. O Professor 
AntÃ´nio Carlos Gomes da Costa, por exemplo, sugeriu que devemos inovar em conte
do, mÃ©todo e gestÃ£o e utilizar o que os brasileiros tÃªm de melhor, como a 
diversidade, a criatividade e o 
rebolado
, em um novo tipo de 
pedagogia bossa-nova
. A mudanÃ§a no papel do professor, de conteudista e centralizador para 
facilitador e arquiteto da aprendizagem, jÃ¡ foi defendida por Paulo Freire e 
outros. Temos a consciÃªncia que nossos alunos jÃ¡ sÃ£o nativos digitais e que 
as novas tecnologias podem quebrar as barreiras de tempo e espaÃ§o e nos 
auxiliar na implantaÃ§Ã£o de um processo de aprendizagem mais customizado e 
personalizado para estilos e necessidades individuais. Experimentos importantes 
estÃ£o acontecendo atualmente nÃ£o sÃ³ em outros paÃ-ses, mas tambÃ©m em estados
e cidades brasileiras.
Ã‰ nosso dever moral incentivar essas experiÃªncias na busca por uma educaÃ§Ã£o 
p
blica de qualidade. NÃ£o adianta reformar a casa se queremos, de fato, levar 
nossos alunos a desenvolverem conhecimentos suficientes para viverem 
confortavelmente num mundo super-conectado, de mudanÃ§as cada vez maiores e mais
constantes. Precisamos experimentar, ousar, reconhecer e responder a padrÃµes 
emergentes. Precisamos de mudanÃ§as de ruptura, de novas formas de pensar e 
agir. Precisamos de uma educaÃ§Ã£o completamente nova para que nossas crianÃ§as 
e jovens consigam assumir um papel protagonista num mundo completamente novo.
Foto retirada daqui: 
http://www.flickr.com/photos/umpcportal/4581962986/lightbox/ 
(alguns direitos reservados) por Rafael Parente

[FOTO]
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tecnologia
(8)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigado ;)
Postado por 
Rafael Parente
 em 13/11/2011 14:03

Rumo a uma pedagogia carioca bossa nova!
Postado por 
Gisele cordeiro
 em 13/11/2011 14:47

As  mudanÃ§as jÃ¡ comeÃ§aram a acontecer na Cidade do Rio de Janeiro, mas todos 
tÃªm que ser contagiados. A incredulidade nÃ£o avanÃ§a, nÃ£o caminha, daÃ- a  
necessidade de fazÃª-los acreditar numa educaÃ§Ã£o de qualidade. ParabÃ©ns 
Rafael!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 13/11/2011 17:35

ParabÃ©ns! Excelente texto! "...Precisamos experimentar, ousar, reconhecer e 
responder a padrÃµes emergentes. Precisamos de mudanÃ§as de ruptura, de novas 
formas de pensar e agir"... Concordo plenamente com suas colocaÃ§Ãµes. Um grande
abraÃ§o e vamos em frente ...Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 13/11/2011 18:02

Como disse a colega, o texto estÃ¡ excelente. Destaco o segundo parÃ¡grafo onde 
vocÃª aborda as questÃµes comportamentais e acredito muito que Ã© aÃ- que 
devemos investir em primeiro lugar, no emocional dessas crianÃ§as e jovens. 
Desenvolver a autoconfianÃ§a e a Ã©tica Ã© muito importante se queremos uma 
sociedade melhor. FazÃª-los enxergar suas forÃ§as e fraquezas, tolerar as 
diferenÃ§as e valorizÃ¡-las... Brilhante!!!  Diria que Ã© uma reprogramaÃ§Ã£o de
ideias e ideais e isso Ã© necessÃ¡rio a todos nÃ³s que buscamos um mundo melhor.
ParabÃ©ns!!!
Postado por 
MÃ¡rcia Cristina Alves
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 em 13/11/2011 19:07

HÃ¡ alguns anos digo que o trabalho do professor Ã© como o de uma 
formiguinha:delicado,cuidadoso,persistente,em que se hÃ¡ de fazer alguns desvios
para fugir do perigo e conseguir o sucesso.Para mim, o perigo Ã© a mesmice,a 
acomodaÃ§Ã£o...Ã© nÃ£o acreditar que a educaÃ§Ã£o Ã© transformadora e que a 
tecnologia estÃ¡ aÃ- como "instrumento" importante na aprendizagem.JÃ¡ 
avanÃ§amos muito...atualmente,algumas aÃ§Ãµes que acontecem em nossa rede 
municipal e estadual comprovam que estamos  perdendo o medo de 
experimentar,ousar.O processo Ã© lento,demorado,mas possÃ-vel quando hÃ¡ 
investimento e seriedade. Sejamos formigas!
Postado por 
Rosana Sales
 em 13/11/2011 21:30

ParabÃ©ns pela ousadia de transformar a EducaÃ§Ã£o carioca e agradeÃ§o ao 
Rioeduca pela oportunidade de vivenciar bem de perto toda essa maravilha!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 13/11/2011 23:38

Acho que uma das melhores coisas que me aconteceram este ano foi conhecer um 
pouco sobre vocÃª, seu trabalho, suas ideias, seu talento... Espero que possa 
contagiar muitos outros profissionais da EducaÃ§Ã£o e influenciar suas 
prÃ¡ticas, como aconteceu comigo! ParabÃ©ns! Que Deus abenÃ§Ãµe o trabalho de 
suas mÃ£os, sempre! Bjs
Postado por 
Neilda
 em 14/11/2011 15:04

ParabÃ©ns! Excelente texto.
Postado por 
Fatima Braga
 em 14/11/2011 22:03

ParabÃ©ns! Excelente texto.
Postado por 
Fatima Braga
 em 14/11/2011 22:03

Gostei muito, meus parabÃ©ns!
Postado por 
Dayane Aurelio
 em 15/11/2011 11:26

Queridos todos, agradeÃ§o muito o carinho, o apoio e os elogios de vocÃªs. Eu, 
sem vocÃªs, nÃ£o sou ninguÃ©m!
Postado por 
Rafael Parente
 em 15/11/2011 21:39

Um Barquinho(para navegar em Ã¡gua seguras), a tardinha ( pq a esperanÃ§a nasce 
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no outro dia). Assim, pedagogia carioca, bem bossa nova...
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 18/11/2011 09:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/11/2011

 <TÃTULO>
O(s) blog(s) da E.M. Cyro Monteiro

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, blogsdealunos.

[FOTO]

E.M. CYRO MONTEIRO

Esta semana, a professora Rosangela Fragoso (na foto acima, com parte da equipe)
contou-me a boa nova do nascimento de mais um blog de nossa CRE -
http://cyro-monteiro.blogspot.com/
. O blog da 
E.M. Cyro Monteiro
, uma escola localizada em Anchieta e que trabalha com alguns dos mais 
importantes projetos pedagÃ³gicos da SME-RJ:

 RealfabetizaÃ§Ã£o
 (2B)

 AceleraÃ§Ã£o 
(2 e 3)

 Projeto Entre Jovens

O blog estÃ¡ apenas iniciando, mas jÃ¡ Ã© possÃ-vel ver como a escola vem 
trabalhando seus projetos...

ACELERA

[FOTO]

O talento dos alunos da professora Sandra

AS ESTRELAS DO BIMESTRE
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[FOTO]

Foram oitenta e cinco alunos que obtiveram excelente rendimento escolar!

ParabÃ©ns!

[FOTO]

Coordenados pela professora Edna e demais professores colaboradores, os alunos 
receberam medalhas de prata e bronze, na OlimpÃ-ada Brasileira de Astronomia. 
Rumo ao ouro em 2012!

HOMENAGEM AO PATRONO DA ESCOLA

[FOTO]

CYRO CANTA CYRO:
 A 
escola comemorou 38 anos. no dia 25 de outubro. 
Os alunos da professora Geise homenagearam o patrono Cyro Monteiro!

CONHEÃ‡AM UM POUCO DA BIOGRAFIA DO PATRONO DA ESCOLA... 

CYRO MONTEIRO

[FOTO]

Nasceu no Rio de Janeiro, em 28.5.1913, na EstaÃ§Ã£o do Rocha, sendo o quarto de
nove irmÃ£os, todos com nomes comeÃ§ados com 
C
. Era sobrinho do grande pianista de samba NonÃ´ (Romualdo Peixoto) e tio de 
Cauby Peixoto.

Passou a inf
ncia e a juventude em NiterÃ³i. Cantava em festas e rodas de amigos. Fazia dueto
com seu irmÃ£o Careno, inspirados na dupla Sylvio Caldas-Luiz Barbosa. Numa 
emergÃªncia, jÃ¡ que conhecia todo o repertÃ³rio deles, a pedido do prÃ³prio 
Sylvio, foi substituir Luiz Barbosa num programa da RÃ¡dio Educadora. Isso em 
1933. Preferiu, porÃ©m, voltar a NiterÃ³i, nÃ£o desfazer a dupla com o irmÃ£o e 
nÃ£o deixar seu ambiente!

No ano seguinte, foi levado para um teste na RÃ¡dio Mayrink Veiga. Aprovado, foi
escalado para um programa diurno, mas logo subiria para os noturnos, com Carmen 
Miranda, Francisco Alves, MÃ¡rio reis, CustÃ³dio Mesquita, Noel Rosa, GastÃ£o 
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Formenti e outros cartazes. Se Luiz Barbosa marcava o ritmo no chapÃ©u de palha,
e Joel de Almeida foi seu seguidor, Cyro descobriu na caixa de fÃ³sforo sua 
caracterÃ-stica 
instrumental
.

Grava seu primeiro disco na Odeon, para o carnaval de 1936, com sambas VÃª Se 
Desguia e Perdoa, sem maior repercussÃ£o, mesmo porque o ano foi 
concorridÃ-ssimo. Em 1937, por encomenda, para promoÃ§Ã£o da festa da Uva de 
JundiaÃ-, grava dois discos particulares na R.C.A. Victor. Finalmente, em meados
de 1938, o samba Se Acaso VocÃª Chegasse (LupicÃ-nio Rodrigues-Felisberto 
Martins), que abre o caminho para ele e LupicÃ-nio. Era seu primeiro disco na 
R.C.A. Victor. Cyro tinha voz, ritmo, sabia modular e improvisar. NotÃ¡vel 
tambÃ©m era sua capacidade de fazer amigos, mercÃª do seu calor humano e 
infinita bondade.

Uma criatura de qualidades tÃ£o raras que eu acho implorÃ¡vel qualquer de seus 
amigos nÃ£o se haver dito, num dia de humildade, que gostaria de ser Cyro 
Monteiro. Pois Cyro, pra lÃ¡ do cantor e do homem excepcional, Ã© um grande 
abraÃ§o em toda a humanidade.
(VinÃ-cius de Moraes, contracapa de Senhor Samba, Col
mbia Lp. 37.190, 1961).

FormigÃ£o
 para os amigos, e 
O Cantor das Mil e uma FÃ£s
, para todos os seus admiradores, torcedor do Flamengo, mas um flamenguista de 
que atÃ© os 
adversÃ¡rios
 gostavam, faleceu no Rio, em 137/1973, com 60 anos. Foi sepultado, com grande 
acompanhamento, no SÃ£o JoÃ£o Batista, 
ao som da marcha do Flamengo, cantada por integrantes da torcida jovem, coberto 
com a bandeira do clube e da EstaÃ§Ã£o Primeira de Mangueira
.

Um desfalque que a bossa de nenhum outro cantor poderia jamais preencher. (...) 
O sobrinho de NonÃ´, de quem VinÃ-cius pedia a bÃªnÃ§Ã£o, demonstrou, ao longo 
de toda a sua carreira artÃ-stica, fidelidade absoluta Ã  espÃ©cie de m
sica que abraÃ§ou, desde o princÃ-pio.
 (MÃ¡rio LeÃ´nidas Casanova).

Origem do texto: Site 
Revivendo M
sicas
http://www.revivendomusicas.com.br/biografias_detalhes.asp?id=98

E para finalizar...
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Procurando a biografia de Cyro Monteiro pela Internet, acabei encontrando um 
outro blog da escola, este feito por alunos. Quem assina a ediÃ§Ã£o Ã© a aluna 
Tamires: 
Esse blog Ã© feito para todos os alunos E. M. Cyro Monteiro para que eles possam
ficar sempre atualizados com o que estÃ¡ acontecendo na sua escola
. 

Tem o mesmo nome do blog que vimos no inicio da postagem... Mas a perspectiva Ã©
outra! Vale a pena conferir o que os nossos alunos andam 
aprontando
 (cliquem na imagem abaixo)!

[FOTO]

Em uma 
das postagens(16/10/11)...

Blusa dos Formandos 2011: Voce Gostou?

Confiram a imagem e os dizeres da blusa dos alunos do 
ltimo ano:

[FOTO]

[FOTO]

Ã‰ uma verdadeira febre em nossas escolas as tais 
blusas de formandos
, em que os alunos de cada turma que irÃ¡ se formar fazem uma votaÃ§Ã£o para e 
escolha tanto da imagem, quanto dos dizeres das blusas que irÃ£o representÃ¡-los
no 
ltimo ano escolar! 

PARABÃ‰NS A TODOS DA 
E.M. CYRO MONTEIRO
!
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(402)

6Âªcre
(247)

blogsdealunos
(10)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos!
A Cyro tem um lugarzinho especial no meu coraÃ§Ã£o.
Postado por 
Professora Eliane
 em 17/11/2011 01:45

Isso aÃ-, Cyro! Cada vez mais conectada! Sinto-me orgulhosa de fazer parte dessa
equipe! Bjs a todos.
Postado por 
Marcia Antunes
 em 17/11/2011 17:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/11/2011

 <TÃTULO>
HistÃ³rias em Quadrinhos em Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, riodeleitores, blogsdeescolas.
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Foi-se o tempo em que as histÃ³rias em quadrinhos eram banidas das escolas como 
distraÃ§Ãµes para a aprendizagem. Hoje sabe-se que a leitura de tirinhas, gibis,
mangÃ¡s e afins sÃ£o o terreno para o gosto pela leitura ser semeado. De 
compreensÃ£o rÃ¡pida e apoiada na imagem e recursos nÃ£o verbais, proporcionam 
prazer e entretenimento na medida certa.

A E.M. BrÃ-cio Filho aproveitou este Ã³tima ferramenta para utilizÃ¡-la na 
melhoria da escrita. O projeto comeÃ§ou no ano passado. Os alunos estavam no 2
 ano iniciando nos processos de leitura e escrita e descobrindo o prazer das 
HQs. A professora da Sala de Leitura MÃ´nica Fonseca montou uma gibiteca e a 
instalou no pÃ¡tio para que os alunos tivessem fÃ¡cil acesso.

[FOTO]

Em 2011, o projeto cresceu e ganhou mundo. A TV ESCOLA registrou o projeto para 
o 
Programa Salto Para o Futuro
. O passo avante do projeto foi incentivar as crianÃ§as a criarem suas prÃ³prias
histÃ³rias a partir das imagens jÃ¡ prontas. A Prof
 MÃ´nica nos conta como foi: 
 Conversei sobre os autores MaurÃ-cio de Souza e Ziraldo. Expliquei sobre o que 
Ã© uma HQ e quais as favoritas deles, daÃ- a escolha da Turma da MÃ´nica que foi
a escolha da maioria. Mostrei a distinÃ§Ã£o da fala dos personagens da fala do 
narrador, bem como a diferenÃ§a entre um texto composto basicamente por diÃ¡logo
e textos narrativos. Comprei um livro sobre HQ da Turma da MÃ´nica, copiei e 
ampliei histÃ³rias sem as falas para a confecÃ§Ã£o da histÃ³rias das crianÃ§as.

[FOTO]

O trabalho, iniciamente focado na leitura e escrita, foi aportando outros 
conhecimentos. 
 No desenrolar do projeto e na escolha das tirinhas , observei que poderia 
trabalhar com diferentes temas como:

- nas CiÃªncias 
 reconhecer que a higiene corporal Ã© um fator para o bem estar e boa 
convivÃªncia social com o personagem CascÃ£o.

     - na Geografia - zona urbana e zona 
rural e as diferenÃ§as sociais com o personagem Chico Bento.

[FOTO]

A atividade foi um sucesso com a crianÃ§ada da turma 1301 e da escola como um 
todo. As tirinhas produzidas na sala de aula sÃ£o expostas junto da gibiteca e 
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ganharam muito fÃ£s. Eles aproveitam a hora do recreio para botar a leitura em 
dia.

[FOTO]

[FOTO]

No vÃ-deo, temos o trecho do Programa Salto para o Futuro que fala do projeto. 
NÃ£o percam o depoimento da aluna ThaynÃ¡ no finalzinho do vÃ-deo. Para assistir
o programa na Ã-ntegra, basta clicar no link 
Programa Salto Para o Futuro
.

 [VÃDEO]

O projeto, com mais detalhes e fotos, estÃ¡ no post 
PROJETO NA TV ESCOLA

 no blog da escola.

AliÃ¡s, o blog 
 ESCOLA MUNICIPAL BRÃCIO FILHO-3

 CRE
 nÃ£o para. Tem sempre uma atividade nova. Numa das 
ltimas, ficou registrado o projeto da turma 1103 da Prof
 Djanira: 
TRAVESSURAS ALFABÃ‰TICAS E GOSTOSURAS
. A crianÃ§ada se envolveu e aprendeu muito sobre a cultura americana.

[FOTO]

[FOTO]

Ã‰, o pessoal por lÃ¡ nÃ£o perde uma chance de escrever sobre suas atividades. 
Passe no blog para ver outras sugestÃµes.

Imagens extraÃ-das do blog, texto adaptado enviado pela prof
 MÃ´nica Fonseca e vÃ-deo editado a partir da fonte: 
TV ESCOLA
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(402)

3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Angela, excelente seu texto. Obrigada pelo carinho e ajuda de sempre nas 
divulgaÃ§Ã£o de nossos projetos. bjs
Postado por 
MONICA DA FONSECA
 em 16/11/2011 07:55

ParabÃ©ns a todos da Escola BrÃ-cio Filho, em especial a ProfÂª MÃ´nica. 
Trocamos sempre trabalhos , novidades e mensagens, atravÃ©s de nossos blogs. 
Nossa escola segue e acompanha esse excelente blog, assim como elas nos 
acompanham.Ã‰ uma troca muito enriquecedora.E sempre vemos o empenho e 
dedicaÃ§Ã£o de todos.
Mil beijocas para todos da BrÃ-cio Filho. E parabÃ©ns a Angela pela divulgaÃ§Ã£o
do belo trabalho dessa escola.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 16/11/2011 11:23

Bom trabalho! ParabÃ©ns!
Postado por 
Marilza Andrade
 em 23/11/2011 21:50

Monica, parabÃ©ns pelo trabalho. Fico feliz com o sucesso do seu projeto.bjs
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Postado por 
LEILA SILVEIRA
 em 01/12/2011 23:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/11/2011

 <TÃTULO>
Brincando se Aprende com Prazer

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsderioeducadores, educaÃ§Ã£oinfantil.

O cargo de Professor de EducaÃ§Ã£o Infantil (PEI) foi criado recentemente pela 
SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro para atender Ã s 
especifidades da Primeira Inf
ncia. A professora de EducaÃ§Ã£o Infantil T
nia Cruz resolveu fazer de seu blog 
BRINCANDO SE APRENDE COM PRAZER!
 um portfÃ³lio de suas atividades realizadas no Maternal - 30 da 

 E.M. Reverendo Ãlvaro Reis
 na 3
 CRE. 

[FOTO]

O blog foi iniciado em setembro deste ano, mas jÃ¡ conta com vÃ¡rias atividades 
e reflexÃµes pertinentes ao trabalho do Professor de EducaÃ§Ã£o Infantil. 
Destaco duas atividades que marcam profundamente as crianÃ§as, pois lidam 
diretamente com suas emoÃ§Ãµes e estimulam seus mecanismos internos de 
aquisiÃ§Ã£o dos conhecimentos. O brincar para a crianÃ§a pequena Ã© muito mais 
que lidar com objetos e regras. Faz parte de sua organizaÃ§Ã£o do pensamento e o
prepara emocionalmente para adquirir novos conhecimentos e relacionar-se com 
seus pares.

No post 
DENGUE...NEM PENSAR! VAMOS GIRASSOL CULTIVAR!
, os pequeninos fizeram a reciclagem das garrafas montando um vaso freÃ¡tico 
ecolÃ³gico. As garrafas sÃ£o cortadas e encaixadas. A planta absorve a Ã¡gua 
pelas raÃ-zes e o mosquito nÃ£o tem acesso. Observem a concentraÃ§Ã£o dos 
pequenos ao realizar as tarefas. AtÃ© os que observam estÃ£o focados na 
atividade.

[FOTO]

[FOTO]
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O outro projeto que destaco Ã© 
A import
ncia dos animais de estimaÃ§Ã£o para o desenvolvimento das crianÃ§as

. A prof
 T
nia nos diz que: 
A intimidade e o elo que se forma entre uma crianÃ§a e o animal de estimaÃ§Ã£o, 
Ã s vezes, faz milagres. Reduzir ansiedade, trabalhar a autoconfianÃ§a, senso de
responsabilidade, de afetividade e ajudam os pequenos a desenvolver habilidades 
sociais. Implicam o reconhecimento do sentimento do outro.

 A sugestÃ£o dela Ã©: 
 a criaÃ§Ã£o do peixinho Betta. Um mascote inusitado com os quais as crianÃ§as 
podem compreender o ciclo da vida: a gestaÃ§Ã£o, o nascimento, os primeiros 
passos, a doenÃ§a e tambÃ©m a morte. Com um tempo de sobrevivÃªncia menor do que
o do ser humano, os animais sÃ£o fonte de aprendizagem para as crianÃ§as e 
despertam nelas a responsabilidade, a sensibilidade e o respeito.

[FOTO]

[FOTO]

A professora complementa dizendo que

 Essa relaÃ§Ã£o vai permitir uma compreensÃ£o melhor do mundo. Ela torna-se 
cuidadora, responsÃ¡vel. Vai expressar talentos que muitas vezes na famÃ-lia 
nÃ£o Ã© possÃ-vel porque, nesse caso, Ã© ela quem precisa de cuidado.

     Para a auto-estima delas isso Ã© muito 
importante, elas sentem-se importantes. Se se pede a uma crianÃ§a pequena para 
trazer um potinho de comida para o animal, ela vai fazer isso com uma seriedade,
como se fosse uma jÃ³ia rara.

[FOTO]

Este projeto, como o blog da Prof
 T
nia, estÃ¡ apenas comeÃ§ando, mas traz grandes promessas como as vidas desses 
aprendizes. Passe pelo blog e deixe um recadinho para estes pequenos cuidadores 
da natureza. A flora e a fauna com eles estarÃ£o a salvo.

[FOTO]
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(100)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Muito lindinho o blog e o trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Braga
 em 18/11/2011 00:34

Tania, parabÃ©ns adorei seu projeto. Lindo! Vou seguir seu blog. bjs
Postado por 
MONICA
 em 19/11/2011 18:48

Tania,
ParabÃ©ns pelo trabalho! A Rede precisa de pessoas com gÃ¡s, dedicaÃ§Ã£o e 
compromisso como vocÃª! Tenho muito orgulho de meus filhos terem passado por sua
mÃ£os!!!

Página 1587



RIOEDUCA 1
Continue brilhando!!
Beijos,
FlÃ¡via
Postado por 
FlÃ¡via Moreno Barbeito
 em 05/12/2011 11:32

Adorei o projeto. Trabalhei dando aula por 42 anos e continuo encantando-me pelo
trabalho feito com  amor, consciÃªncia e competÃªncia. ParabÃ©ns! As crianÃ§as 
devem adorar ter uma "tia" tÃ£o legal.
Postado por 
Vicentina Curci
 em 12/07/2012 23:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 15/11/2011

 <TÃTULO>
IX FestiVon Homenageia Tom Jobim

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, gec, blogsdeescola, riodeleitores.

Quando a luz dos olhos meus

     E a luz dos olhos teus

     Resolvem se encontrar

Ai, que bom que isso Ã© meu Deus

     Que frio que me dÃ¡ o encontro desse 
olhar

Tom Jobim

No dia 3 de novembro a equipe do GinÃ¡sio Experimental Carioca Von Martius - 9
 CRE, realizou o IX Festival de Poesias no auditÃ³rio da FEUC - FundaÃ§Ã£o 
Educacional Unificada Campograndense.
 Prestando uma linda homenagem ao nosso ilustre compositor Tom Jobim. Vamos ver 
o convite feito pela professora Maria Cristina
alguns dias antes... 
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O evento organizado pela professora Maria Cristina regente da Sala de Leitura do
GEC contou com o apoio da direÃ§Ã£o e dos professores, especialmente Ã s 
professoras de LÃ-ngua Portuguesa Joseth, Carla, EdnÃ©a e professores 
Polivalentes de Humanas Alex, Juliana e Vanessa (HistÃ³ria); AbrahÃ£o 
(Geografia), que levaram os alunos a conhecerem de uma forma especial grandes 
escritores da nossa literatura. Contou, tambÃ©m, com a participaÃ§Ã£o dos 
alunos, que contribuÃ-ram diretamente para o sucesso do evento.

NÃ£o poderia ser diferente jÃ¡ que a nossa querida Cris Ã© uma das maiores 
incentivadoras da leitura neste espaÃ§o. Todos no ginÃ¡sio ficaram contagiados e
tivemos atÃ© a participaÃ§Ã£o do estagiÃ¡rio Vitor e da inspetora Gisele. Todos 
da equipe vestiram camisas amarelas com o tema Tom Jobim. Foram convidados para 
compor a mesa dos jurados alÃ©m da bibliotecÃ¡ria MÃ¡rcia poetas de Campo 
Grande. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Biografia de Tom Jobim

Compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro.

Ã‰ considerado um dos maiores expoentes da m
sica brasileira e um dos criadores do movimento da Bossa Nova. Tom Jobim Ã© um 
dos nomes que melhor representa a m
sica brasileira na segunda metade do sÃ©culo XX e Ã© praticamente uma 
unanimidade entre crÃ-ticos e p
blico em termos de qualidade e sofisticaÃ§Ã£o musical.

Nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, mudando-se logo com a famÃ-lia 
para Ipanema. A ausÃªncia do pai durante a inf
ncia e adolescÃªncia lhe impÃ´s um contido ressentimento, desenvolvendo no 
maestro uma profunda relaÃ§Ã£o com a tristeza e o romantismo melÃ³dico, 
transferido peculiarmente para as construÃ§Ãµes harmÃ´nicas e melÃ³dicas. 
Aprendeu a tocar violÃ£o e piano tendo aulas, entre outros, com o professor 
alemÃ£o Hans-Joachim Koellreutter, introdutor da tÃ©cnica dodecafÃ´nica no 
Brasil.

Para ler o texto na integra click no link

http://www.biografia.inf.br/tom-jobim-compositor.html

E para saber mais...
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ACERVO ANTONIO CARLOS JOBIM

http://www.jobim.org/jobim

Uma das poesias que foi destaque no IX Festivon Ã© uma homenagem da aluna 
JÃ©ssica Cristina, da turma 1902, a Tom Jobim.

Simular o existente?

Em toda vida buscamos a felicidade

     Numa foto do cotidiano,

     Numa histÃ³ria engraÃ§ada

     Ou num sorriso do passado,

     Que dure para sempre.

     Sem que se perca nenhum detalhe

     Ou beleza deles.

Mas poucas pessoas a encontram

     E se dÃ£o conta

     Que nÃ£o adianta procurar,

     Que ela ocorre todos os dias,

     No momento

     Em que o Sol toca o mar.

 JÃ©ssica Cristina

Veja a seguir a apresentaÃ§Ã£o produzida pela professora Maria Cristina com 
imagens do evento.
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Para conhecer um pouco mais dos trabalhos desenvolvidos pelo GEC Von Martius, 
basta cllicar na imagem abaixo e conhecer o blog do ginÃ¡sio.

[FOTO]

Agradecemos o carinho da professora
Maria Cristina
e parabenizamos a toda equipe do GinÃ¡sio Experimental Carioca Von Martius pelo 
importante trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo deste ano e do qual 
tivemos a oportunidade de presenciar. Grande abraÃ§o a todos.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .

9Âªcre
(227)
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(66)

blogsdeescola
(7)

 <COMENTÃRIOS>

Momentos como estes me fazem acreditar cada vez mais que eu nasci para ser 
educadora.
Postado por 
Lucileide
 em 15/11/2011 17:21

Amo esta mÃºsica.
â€œQuando a luz dos olhos meus
E a luz dos olhos teus
Resolvem se encontrar

Ai, que bom que isso Ã© meu Deus
 Que frio que me dÃ¡ o encontro desse olharâ€

Tom Jobim
Postado por 
Fatima Braga
 em 15/11/2011 19:12

Quando trabalhamos em equipe podemos construir sonhos... obrigada pelo apoio e 
empenho de todos!
Obrigada MÃ¡rcia pela publicaÃ§Ã£o e valorizaÃ§Ã£o do nosso Festival de Poesias!
Muitos beijos.
CRIS
Postado por 
MÂª Cristina J.Neves
 em 15/11/2011 22:27

Muito legal, meus parabÃ©ns, AcilÃ©a
Postado por 
AcilÃ©a
 em 16/11/2011 10:46

ParabÃ©ns! Que belo trabalho! Continue assim.
Postado por 
Tania Margareth
 em 16/11/2011 13:41

Cris adorei vocÃª e o seu trabalho! Saudades...
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Bjs, Lucia Lopes
Postado por 
Lucia
 em 16/11/2011 22:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/11/2011

 <TÃTULO>
Passeio ao PÃ£o de AÃ§Ãºcar - Uma Aula Pra LÃ¡ de Doce!

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos, visitas.

[FOTO]

Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil,

     cidade maravilhosa, coraÃ§Ã£o do meu 
Brasil

A Escola Municipal Floriano Peixoto oportunizou momentos de aprendizagem e 
encanto ao realizar com seus alunos um passeio ao Bondinho do PÃ£o de AÃ§
car.

Tanto nos livros como na internet encontramos fotos, explicaÃ§Ãµes histÃ³ricas e
geogrÃ¡ficas da cidade , alÃ©m de relatos sobre a import
ncia dos pontos turÃ-sticos para o municÃ-pio. No entanto, nada se compara ao 
significado da aprendizagem pela vivÃªncia. O passeio cultural, motiva e 
proporciona aquisiÃ§Ãµes de novos conhecimentos, desenvolvendo habilidades de 
maneira contextualizada e significativa para o educando.

O passeio de bondinho foi um momento 
nico na vida dos adolescentes e tambÃ©m de muitos professores. Quem jÃ¡ foi, 
sabe, 
que as maravilhas que sÃ£o vistas no percorrer do passeio, nÃ£o podem ser 
descritas sem que haja poesia. A contemplaÃ§Ã£o das montanhas, do verde que as 
envolve, do mar azul com seus barquinhos, das lindas praias 
faz o coraÃ§Ã£o acelerar .
O Rio de Janeiro Ã© uma cidade viva, bonita, que vibra e encanta, inspira poetas
e se torna m
sica.

[FOTO]

[FOTO]
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O bondinho, inaugurado em 1912, Ã© um telefÃ©rico envidraÃ§ado que apresenta 
detalhes e 
ngulos 
nicos da bela e magnÃ-fica geografia da rara beleza carioca.

[FOTO]

Com os olhos capturando as belas imagens, alunos faziam exclamaÃ§Ãµes de 
admiraÃ§Ã£o:

A sensaÃ§Ã£o e o balanÃ§o do Bondinho quando chega ao alto do morro Ã© demais.

 A BaÃ-a de Guanabara com aqueles barquinhos Ã© linda.

Que vista linda aqui de cima

Conversei com um monte de turistas.

[FOTO]

Ao retornarem do passeio, os alunos nÃ£o tinham frases decoradas dos livros ou 
memorizado questionÃ¡rios sobre o PÃ£o de AÃ§
car, eles olharam, tocaram, experimentaram uma aula repleta de significado. 
Quando eles folhearem livros, receberem cartÃ£o postal ou avistarem os bondinhos
descendo ou subindo, dirÃ£o: 
 Minha Escola me levou lÃ¡!

Sua escola desenvolve um trabalho de sucesso?

Conte para o Rioeduca e divulgaremos aqui.

Envie e-mail para ruteferreira@rioeduca.net
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(62)

 <COMENTÃRIOS>

A  experiÃªncia que os alunos vivenciaram nesta aula passeio foi e ficarÃ¡ 
sempre guardada  na memÃ³ria  deles. Parabenizo mais uma vez a equipe da escola 
sempre atuante e compromissada com a educaÃ§Ã£o e a  1Âª CRE sempre apoiando 
esses  momentos .
Postado por 
OTILIA ARAUJO
 em 17/11/2011 06:49

ParabÃ©ns! Realmente a beleza do Rio de Janeiro motiva qualquer pessoa a 
despertar a sensibilidade que existe dentro de cada um e Ã© muito importante que
comecemos pelas nossas crianÃ§as para que nÃ£o se tornem adultos insensÃ-veis de
amanhÃ£.
Postado por 
Sandra Mara Carvalho Oliveira
 em 17/11/2011 07:56

ParabÃ©ns aos profissionais da E.M. Floriano Peixoto ,comprometidos com uma 
educaÃ§Ã£o de qualidade e atraente para nossos alunos.
Postado por 
Denise MagalhÃ£es
 em 17/11/2011 08:00

"Olha que coisa mais linda... mais cheia de graÃ§a..." ou "Minha alma canta.... 
vejo o Rio de Janeiro... estou morrendo de saudade"... O RIO Ã‰ O 
RIO!!!!!!!!!!!!! Amo essa cidade... nÃ£o sou daqui mas sempre me emociono com 
sua paisagem, com sua gente... Que bom que os alunos gostaram e talvez essa 
fosse a Ãºnica possibilidade deles conhecerem algo tÃ£o maravilhoso.... 
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ParabÃ©ns Ã  Escola, ParabÃ©ns Rute Albanita... gosto muito de suas postagens...
bjs...
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 17/11/2011 08:35

Lindas imagens! A Prefeitura proporciona bons momentos aos seus alunos. Eu mesmo
nunca fui ao PÃ£o de AÃ§ucar...
Postado por 
Adriano
 em 17/11/2011 16:15

Ir ao PÃ£o de AÃ§Ãºcar Ã© mesmo uma oportunidade maravilhosa para os alunos 
conhecerem os pontos turÃ-sticos dessa cidade linda! 

A Escola Floriano Peixoto acertou na aula! Sucesso a todos!
Postado por 
Ana Carolina
 em 17/11/2011 17:24

Ir ao PÃ£o de AÃ§Ãºcar Ã© mesmo uma oportunidade maravilhosa para os alunos 
conhecerem os pontos turÃ-sticos dessa cidade linda! 

A Escola Floriano Peixoto acertou na aula! Sucesso a todos!
Postado por 
Ana Carolina
 em 17/11/2011 17:24

Freinet falava da importÃ¢ncia da aula passeio e de como os alunos sentiam-se 
motivados depois desta. Para esses alunos essa aula passeio deve ter sido 
maravilhosa, nÃ£o apenas leram nos livros sobre o Rio, sua geografia e 
histÃ³ria, eles puderam ver e sentir. ParabÃ©ns a escola, aos professores e a 
todos da SME que proporcionam essas experiÃªncias de aprendizagem para esses 
alunos.
Postado por 
Edilene
 em 17/11/2011 19:25

Infelizmente Ã± estudei em escola pÃºblica, lamento profundamente por isso. 
Esperei 30 anos d minha vida p/subir ao PÃ£o de AÃ§ÃºÃ§ar e o Corcovado, podem 
acreditar.
Postado por 
Jorge Noronha
 em 17/11/2011 21:06

ParabÃ©ns a Escola Floriano Peixoto, pela oportunidade que estÃ¡ dando aos seus 
alunos.A aula-passeio Ã© uma situaÃ§Ã£o de descobertas a partir de uma realidade
vivida autÃªntica. Sendo assim,  leva a crianÃ§a a uma maior autonomia, vivendo 
situaÃ§Ãµes reais e assumindo maiores responsabilidades, ampliando o campo das 
investigaÃ§Ãµes. Chegando a descobertas inesperadas e interessantes 
,privilegiando o encontro com o outro de maneira diferente daquela do dia a dia 
na escola e promovendo uma tomada de consciÃªncia de valores sociais importantes
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para a vida de todos. 
Essa experiÃªncia ficarÃ¡ guardada para sempre em suas memÃ³rias...Felicidades 
para todos! ParabÃ©ns tambÃ©m a Rute Albanita pelas suas postagens, sempre 
bonitas e de extremo bom gosto.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 17/11/2011 22:10

Ã‰ uma passeio maravilhoso q nÃ£o tive oportunidade de fazer na minha infÃ¢ncia,
acho que eles guardarÃ£o eternamente esse bom momento no coraÃ§Ã£o.
Postado por 
ELISETE
 em 17/11/2011 22:14

Lembrei-me ao ver o tÃ-tulo dessa bela postagem, um poema de Angela Leite: "Doce
Rio".
E se num desses verÃµes
 de derreter o miolo
o aÃ§Ãºcar do PÃ£o de AÃ§Ãºcar
 virar calda para bolo?
E se depois o melado 
escorrer por todo o mar?
E se o mar transbordar 
ou deixar de ser salgado?
Mais doce que ambrosia 
mais gostoso que quindim,
eu queria uma fatia
desse Rio sÃ³ pra mim!
ParabÃ©ns mais uma vez a Rute e as colegas da E.Marechal Floriano pelo belo 
trabalho.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 17/11/2011 22:56

ParabÃ©ns a equipe! Esta experiÃªncia farÃ¡ parte da vida destes alunos! Admirar
nossa cidade Ã© ponto de partida para cuidar bem dela. Estas crianÃ§as cuidarÃ£o
de nossa cidade.
Postado por 
Ines Resende
 em 22/11/2011 21:32

ParabÃ©ns pelo belo trabalho.  Ã‰ muito importante oportunizar as nossas 
crianÃ§as a apropriaÃ§Ã£o dos bens culturais de nossa cidade,
Postado por 
Maria JosÃ© Nunes de Brito
 em 25/11/2011 10:20

Lindo, gostaria de levar meus alunos lÃ¡, mais os ingresso Ã© muito caro. Agora 
estou trabalhando com EJA, mais  como vc conseguiu isso? Me conte o caminho das 
pedras....
Postado por 
Valeria
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 em 11/03/2012 14:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/11/2011

 <TÃTULO>
Conectando Arte e Tecnologia

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, tecnologia, artesvisuais.

[FOTO]

A professora de Artes Visuais, Luciana Lima, da 
E.M. Comandante Arnaldo Varella
 e do 
N
cleo de Arte Grande Otelo / 6
CRE
, relata no vÃ-deo aqui apresentado um pouco de seu projeto da 
Oficina de Arte e Tecnologia
, em que atravÃ©s da inclusÃ£o digital e da proposta de um trabalho interativo, 
colaborativo, unindo arte e tecnologia, visa proporcionar 
uma das soluÃ§Ãµes para melhorar a evasÃ£o escolar por favorecer o aprendizado 
dos alunos
. 

Contando com depoimentos

de alunos, do diretor, Mario, e da coordenadora pedagÃ³gica, Silvia Regina, da 
E.M. Comandante Arnaldo Varella, onde Luciana coordena uma das oficinas 
itinerantes que o N
cleo de Arte da 6
 CRE oferece Ã s escolas da regiÃ£o, o filme, que foi gravado por dois 
estudantes de jornalismo da 
UniverCidade
, Augusto CÃ©sar e Alberto Peterson,

no dia do 
Show de Talentos da Escola
,
apresenta ainda algumas atraÃ§Ãµes realizadas neste evento.

A Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella, na Pavuna, com o Projeto 
PolÃ-tico PedagÃ³gico intitulado 
Meu Brasil, Brasileiro
 vem realizando atividades que re
nem 
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arte 
e 
educaÃ§Ã£o 
com o objetivo de combater

a evasÃ£o escolar. O projeto de Luciana Lima, portanto, estÃ¡ de acordo com o 
PPP da escola, uma vez que objetiva trabalhar em arte-educaÃ§Ã£o o tema 
escolhido para este

ano (seus alunos realizaram trabalhos inspirados na arte indÃ-gena com a 
utilizaÃ§Ã£o de materiais alternativos, pesquisados na internet), conectando-o 
Ã  preocupaÃ§Ã£o principal da comunidade escolar: criar autonomia e manter os 
alunos interessados nas atividades pedagÃ³gicas, participantes e comprometidos 
com sua escola!

EducaÃ§Ã£o e Arte em escola da Pavuna
 [VÃDEO]

Arte IndÃ-gena: uma abordagem com o uso de materiais alternativos

[FOTO]

Um dos trabalhos citados no filme: 
Arte IndÃ-gena, uma abordagem com o uso de materiais alternativos
: Objetos realizados pelos alunos da prof
 Luciana na E.M Arnaldo Varella inspirados na arte indÃ-gena

NOTAS:

(1) Primeira imagem: prof
 Luciana Lima no 
SimpÃ³sio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho TÃ©cnico
, onde apresentou 
PrÃ¡ticas Docentes Compartilhadas: um Olhar sobre Tecnologias no Ensino da Arte 
no Graphica 2011
: ver postagem no 
blog do N
cleo de Arte Grande Otelo
:
http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/search?updated-max=2011-11-12T08%3A1
2%3A00-04%3A30
max-results=4

(2) Confiram o artigo de Luciana GuimarÃ£es Rodrigues de Lima no
 EducaÃ§Ã£o Nota 10 - O Globo - Projetos Especiais: 
A EducaÃ§Ã£o AtravÃ©s da Arte
:
http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/

(3) Vejam ainda a entrevista, concedida a jornalista Helena Lara Resende, pela 
professora Luciana Lima, enquanto
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aluna do curso 
Por Dentro dos Meios
,
junto com a tutora,
Melina Souza, no Programa 
Globo EducaÃ§Ã£o
, exibido no 
Canal Futura 
no dia 28 de agosto de 2011:

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=RCg7h-FyT-k
feature=mfu_in_order
list=UL

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

tecnologia
(8)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns! Excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/11/2011 00:37

Obrigada, FÃ¡tima!
Postado por 
Luciana G R Lima
 em 18/11/2011 10:27

Lu querida tenho muito orgulho de ser sua amiga,de ter comeÃ§ado juntas lÃ¡ no 
Rubens Gomes com nossos sonhos e projetos na sala de leitura.ParabÃ©ns por seu 
trabalho de compromisso e excelÃªncia ! Te adoro. Rejane Faria
Postado por 
rejane costa
 em 18/11/2011 12:22

ParabÃ©ns pelo trabalho criativo, inovador e incentivador. DulcinÃ©ia
Postado por 
DulcinÃ©ia Dornelas
 em 18/11/2011 15:06

ParabÃ©ns Luciana,pelo sucesso que Ã© a Oficina de Arte e Tecnologia parabÃ©ns 
tambÃ©m a nossa escola por ter alguÃ©m tÃ£o brilhante no seu corpo docente este 
trabalho faz parte da mudanÃ§a da escola.Beijos!!
Postado por 
zelia ramos
 em 18/11/2011 19:06

ParabÃ©ns!Excelente proposta de trabalho,um estÃ-mulo Ã  criatividade.As  Artes 
e a integraÃ§Ã£o social.
Ciep PatriceLumumba
Postado por 
ADELIA AZEVEDO
 em 18/11/2011 20:51

Ver e viver este processo, ser agente dele, acreditar. O NÃºcleo de Arte Grande 
Otelo sempre serÃ¡ protagonista e incentivador de novos paradigmas educacionais.
ParabÃ©ns, Professora e amiga Luciana Lima! Eu e equipe amamos vocÃª!
Postado por 
MÃ´nica Coropos
 em 19/11/2011 06:03

Puxa, Rejane, eu Ã© que sou sua fÃ£! Naquela Ã©poca eu aprendi muito contigo 
.Foram momentos maravilhosos e projetos bem legais que realizamos no Rubens 
Gomes. Seu dinamismo e determinaÃ§Ã£o me inspiram atÃ© hoje.Bjs
Postado por 
Luciana GuimarÃ£es Rodrigues de Lima
 em 19/11/2011 09:27
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DulcinÃ©ia, Zelia e Adelia,

Muito obrigada pelas palavras carinhosas.
Postado por 
Lucian GuimarÃ£es Rodrigues de Lima
 em 19/11/2011 09:29

A Arte nos motiva sempre! Obrigada por fazer parte da equipe NÃºcleo de Arte 
Grande Otelo!
Postado por 
Luciana GuimarÃ£es Rodrigues de Lima
 em 19/11/2011 09:32

Que sirva de exemplo para outras escolas. E foi bem legar ter participado de um 
evento lÃ¡!
Postado por 
Augusto Cesar
 em 19/11/2011 15:21

ParabÃ©ns Luciana e Ã  todos que participaram desse trabalho!!!!!! Muito 
bom!!!!! Bjs
Postado por 
Gislene Amaro
 em 21/11/2011 19:15

Ã‰ muito bom ver seus projetos ganhando visibilidade, pois sou testemunha que 
vocÃª hÃ¡ muitos anos vem lutando por um ensino de qualidade.
Postado por 
Alvaro
 em 27/11/2011 19:04

Luciana, parabens pelo  trabalho diferenciado, as escolas precisam de 
profissionais como voce.
Postado por 
Maria Celeste
 em 14/12/2011 21:02

Obrigada! Sem palavras para agradecer tanto carinho!
Postado por 
Luciana GuimarÃ£es Rodrigues de Lima
 em 25/01/2012 18:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 22/11/2011

 <TÃTULO>
EM Cardeal Arcoverde, Inaugurando sua ParticipaÃ§Ã£o no Mundo Virtual

<TAGS>

Página 1602



RIOEDUCA 1
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educopÃ©dia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo lindo blog.JÃ¡ estou seguindo.
Postado por 
Fatima Braga
 em 22/11/2011 07:02

Show!!! Tenho muito orgulho de trabalhar nessa escola. Aqui as pessoas sÃ£o 
comprometidos com a Ã©tica, com o profissionalismo, e com o bem estar dos 
alunos.
Postado por 
Larissa
 em 22/11/2011 10:31

Ã‰ verdade, estamos dando nossos primeiros passos no blog e agradecemos muito Ã 
professora Regina Bizarro por esta  conquista. Fico feliz por trabalhar na E.M. 
Cardeal Arcoverde, uma escola comprometida com aprendizagem e desenvolvimento 
integral do aluno, que prioriza a construÃ§Ã£o do conhecimento, a socializaÃ§Ã£o
e a autonomia. ParabÃ©ns a todos!!!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 22/11/2011 11:23

Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe da Escola Cardeal Arcoverde !!! 
Juntos estamos construindo uma escola comprometida com a aprendizagem de nossos 
alunos, sem deixar de lado a construÃ§Ã£o da cidadania. ParabÃ©ns pra todos !!! 
#EUAMOACARDEAL
Postado por 
Ana Carla
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 em 22/11/2011 18:09

Obrigada Luciana pela sua parceria. Estou muito feliz em saber que os 
professores sÃ£o felizes em trabalhar na Cardeal. ParabÃ©ns Ã  todos os 
envolvidos, professores, alunos e equipe da direÃ§Ã£o.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 22/11/2011 19:21

ParabÃ©ns pelo belo trabalho desenvolvido na escola! Ã‰ visÃ-vel o carinho com 
que aqueles que nela trabalham demonstram no seu lidar cotidiano!
Postado por 
Luciane A. Almeida
 em 22/11/2011 20:22

A minha irmÃ£ Ã© Show!!!! Sabem quem Ã©?!! ProfÂª Ana Carla!! Te amo minha 
irmÃ£. Tudo lindo! Comprometimento com a educaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns E.M. Cardeal 
Arcoverde.
Postado por 
Ana Cristina
 em 22/11/2011 23:52

ParabÃ©ns a toda equipe da E.M. Cardeal Arcoverde, valeu ProfÂª Ana Carla!!!!! 
SirlÃ©a Libonati (E/SUBE/5Âª CRE/GED)
Postado por 
SirlÃ©a Libonati
 em 23/11/2011 13:10

Regina Bizarro, vocÃª estÃ¡ "arrasante"!!! ParabÃ©ns pela cuidado e carinho que 
tem pelas escolas! Nosso blog ficou show! Beijos, querida!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 23/11/2011 18:04

Maratona de histÃ³rias e blog formam uma pareceria e tanto. Gostei muito dessa 
matÃ©ria! Essa escola tem movimento!
Postado por 
LÃºcia Rigueira
 em 23/11/2011 20:42

Ã‰ uma realizaÃ§Ã£o muito grande ter a oportunidade de me juntar Ã  equipe 
Cardeal. Uma equipe que nÃ£o mede esforÃ§os para fazer acontecer na escola! Isso
faz com que cada vez mais acreditemos em nossa missÃ£o!

 Juntos somos O MÃXIMO!!!
Postado por 
Professora Juliana Luiza
 em 23/11/2011 22:48

A Cardeal hÃ¡ muitos anos desenvolve um trabalho diferenciado na regiÃ£o e 
finalmente possui um canal para divulgar os excelentes trabalhos dos seus alunos
e professores.
Obrigada a todos os colegas por poder participar de uma escola aonde se faz a 
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diferenÃ§a todos os dias!
Postado por 
Luciene C Mendes
 em 24/11/2011 16:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/11/2011

 <TÃTULO>
Novo blog da E. M. Alcides Carneiro

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, educopÃ©dia..

O Blog da E. M. Alcides Carneiro agora tem novo endereÃ§o. Passeando pelos blogs
da 9
 CRE, achei um recado no 
antigo blog
informando que agora tinha um novo espaÃ§o. Fomos conferir e foi muito grata Ã  
surpresa de deparar com o novo blog cheio de informaÃ§Ãµes e um belo visual.

[FOTO]

Vamos conferir as novidades?

Para motivar a mudanÃ§a de atitude dos educadores em relaÃ§Ã£o ao uso da 
tecnologia, resolvemos adotar este novo modelo de blog que nos permitirÃ¡ maior 
interaÃ§Ã£o com as redes sociais disponibilizadas por esse canal. 
NÃ³s observamos que levar a chamada cultura da informÃ¡tica para as escolas nÃ£o
Ã© suficiente. O maior trabalho Ã© a instalaÃ§Ã£o dessa cultura
.

Encontramos este comentÃ¡rio logo no inÃ-cio do blog e julgamos importante 
destacar porque nele vemos traduzido o que
Ã© hoje a introduÃ§Ã£o da tecnologia nas escolas, Ã© necessÃ¡rio que essa 
cultura digital contagie a todos jÃ¡ que Ã© uma realidade da qual vivenciamos de
vÃ¡rias formas em nossas vidas
e nÃ£o poderia ser diferente na escola. 

Diante do grande incentivo que vem sendo dado pela atual gestÃ£o e a 
implantaÃ§Ã£o de todos os meios necessÃ¡rios para esta mudanÃ§a
faz-se
necessÃ¡rio que se renove a visÃ£o diante deste desafio que Ã© a implantaÃ§Ã£o 
dos meios digitais na escola.

Vamos conhecer a 
HistÃ³ria da Escola
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Somos uma Escola da Rede Municipal de ensino da Cidade do Rio de Janeiro 
localizada Ã  Avenida Paulo Afonso s/n
. - Mendanha - SÃ£o Geraldo 
 Campo Grande - RJ. 

A Escola foi inaugurada no dia 20 de marÃ§o de 1978, pelo Prefeito da nossa 
cidade o Ilmo. .Sr. Marcos Tamoyo e da SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o Terezinha 
Saraiva. Recebendo o nome do Ilmo. Sr. Ministro do Superior Tribunal Militar, 
Alcides Carneiro. Quando iniciaram as obras da escola, a comunidade do Bairro 
SÃ£o Geraldo achava que aqui estava sendo construÃ-do um posto de sa
de ou uma Escola de Segundo Grau. Somente em 1977, a Comunidade local soube que 
aqui estava sendo construÃ-da uma escola de primeiro grau do segundo segmento, 
com estilo americano. Antes da inauguraÃ§Ã£o , os professores que trabalhavam 
com alunos de 5
 a 8
 sÃ©rie, da Escola TÃ³quio foram removidos para o prÃ©dio da futura escola. 
Atende as comunidades de: Mendanha, Serrinha do Mendanha, Pedregoso, SÃ£o 
Geraldo e Nossa Senhora das GraÃ§as.

A primeira DireÃ§Ã£o da escola foi a Professora Maria do Carmo Santos Moreira da
Costa e Diretora Adjunta Helenice Barbedo Monteiro perÃ-odo de 1978 a 1983. 

Segunda DireÃ§Ã£o: Professor Dilmar Correia D
Avilla e Diretor Adjunto: Iracilda da ConceiÃ§Ã£o Canciode Ponte, PerÃ-odo de 
1984. 

Terceira DireÃ§Ã£o: Professor Edson Amaro Neves e Diretor Adjunto: Maria Lopes 
de Souza ,PerÃ-odo: 1985. 

Quarta DireÃ§Ã£o: Professora Maria Lopes de Souza e Diretor Adjunto: Jussara 
Silva das Chagas, PerÃ-odo: 1986 a 1990.

Quinta DireÃ§Ã£o: Professora Jussara Silva das Chagas e Diretor Adjunto : Janete
Jane Braga Castilho Corval: PerÃ-odo: 1991 a 1998.

Atual DireÃ§Ã£o: Professora Janete Jane Braga Castilho Corval e Diretor Adjunto:
Jacqueline de Melo Silva Soares, PerÃ-odo: desde 1999.

A escola comeÃ§ou a funcionar com doze turmas de 35 alunos do segundo segmento, 
num total de 420 alunos e 19 professores. Atualmente, conta com 29 turmas, 
incluindo turmas de necessidades especiais e PEJA, com aproximadamente 1000 
alunos, e 67 professores. 

A escola possuÃ-a o Curso de CriaÃ§Ã£o de Animais (frangos, codornas e coelhos).
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Em 1980 foi extinto o atendimento mÃ©dico Ã  comunidade que funcionava com um 
enfermeiro, um psicÃ³logo e um assistente social desde 1978.

Em 2002 a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolveu vÃ¡rios projetos 
dentro da escola, como: Agente Jovem, alunos de 15 a 17 anos , integradores e 
multiplicadores de mudanÃ§a social, Projeto de N
cleo de Atendimento Familiar, agentes de mudanÃ§as sociais, como: sa
de, habitaÃ§Ã£o, alimentaÃ§Ã£o, situaÃ§Ã£o de rua, violÃªncia domÃ©stica e 
drogas. 

O espaÃ§o fÃ-sico, as instalaÃ§Ãµes e os equipamentos encontram-se Ã  
disposiÃ§Ã£o dos alunos e em boas condiÃ§Ãµes de uso. A escola tem uma planta 
que foi elaborada e assinada pelo Arquiteto Dr. Luiz Paulo Conde. 

A escola possui GrÃªmio Estudantil e Conselho Escola Comunidade.

[FOTO]

[FOTO]

Em 1979 a Professora Alice de Souza Carvalho, professora de EducaÃ§Ã£o Musical 
compÃ´s um hino em homenagem Ã  Escola.

Escola Alcides Carneiro,

     Teu nome nos lembra a vitÃ³ria,

     Ã‰s da pÃ¡tria a luz que um dia,

     GuiarÃ¡ nosso canto de glÃ³ria.

Nas artes nÃ£o tem igual,

     Nas letras Ã© sem rival,

     Contando histÃ³rias mil,

     Do nosso amado Brasil.

Escola eu te venero,
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     Teu nome eu sempre quero,

     Dizer em tom altaneiro,

     Escola ministro Alcides Carneiro.

Dizer em tom altaneiro,

     Escola ministro Alcides Carneiro.

Vamos destacar do blog a postagem sobre a 
EDUCOPÃ‰DIA

A EDUCOPEDIA chegou como um novo desafio e, atravÃ©s da influÃªncia, vem 
conquistando professores
 e alunos...

A EducopÃ©dia conta com material de suporte aos professores, planos de aula, 
jogos pedagÃ³gicos e vÃ-deos, com o objetivo de tornar o ensino mais atraente e 
mobilizador para crianÃ§as e adolescentes, alÃ©m de instrumentalizar o 
professor. AlÃ©m disso, a plataforma Ã© mais uma alternativa para o reforÃ§o 
escolar e para os alunos que faltaram Ã s aulas ou que nÃ£o compreenderam o 
conte
do ensinado.
 SME-RJ

Nas aulas de matemÃ¡tica do prof. Renato uma moderna ferramenta auxilia a 
aprendizagem sobre potenciaÃ§Ã£o e suas propriedades.

[FOTO]

Com a prof.
 Silvia Berbat, os alunos da Sala de Recursos Multifuncionais realizam 
atividades com: Saldo bancÃ¡rio.

Despesas na viagem, somando e subtraindo, envolvendo o sistema monetÃ¡rio 
brasileiro.

VocÃª sabe compor uma m
sica?

Que tal comeÃ§ar fazendo parÃ³dias?
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Nas aulas de LÃ-ngua Portuguesa da prof.
 Suzani, turmas do 6
 ano a

prenderam passos da composiÃ§Ã£o de poemas e m
sicas e, apÃ³s pesquisas na internet, estÃ£o aplicando esses conhecimentos na 
composiÃ§Ã£o de rap em combate ao mosquito transmissor da dengue.

[FOTO]

Para alfabetizar Ã© preciso inovar. Por isso, a prof.
 Melissa adotou as aulas digitais como mais uma ferramenta de apoio nas aulas do
Projeto RealfabetizaÃ§Ã£o 2B.

[FOTO]

Navegar Ã© bom, ler Ã© preciso! Para dinamizar as atividades da Sala de Leitura,
a prof.
 Eliete Bahia da Sala utiliza tambÃ©m o
LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica. 

Um p
blico comprometido com a leitura Ã© crÃ-tico, rebelde, inquieto, pouco 
manipulÃ¡vel e nÃ£o crÃª em lemas que alguns fazem passar por ideias.
 MÃ¡rio Vargas Llosa.

[FOTO]

ParabÃ©ns a equipe da E. M. Alcides Carneiro e a professora Herizete por mais 
esta iniciativa.

NÃ£o deixem de visitar mais este blog da 9
 CRE e acompanhar seus trabalhos e projetos, para isto baixa clicar na figura do
blog acima ou no link a seguir.

http://blog-da-alcides.blogspot.com/

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .

Se vocÃª Ã© professor ou aluno da 
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9
 CRE 
e quer divulgar seu blog ou projeto escreva para a representante da sua CRE 
marciacerqueira@rioeduca.net
, vocÃª tambÃ©m pode me encontar no Twitter @marciacrisalves.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

educopÃ©dia.
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigada, mais uma vez, a equipe do Rioeduca, na pessoa da professora MÃ¡rcia 
Cristina Alves, que sempre nos brinda com as postagens dos trabalhos realizados 
em nossa escola. 
Leciono na Alcides Carneiro desde 1986 e, sempre, compartilhei com os colegas de
trabalho e alunos, produÃ§Ãµes extremamente significativas em suas 
aprendizagens. 
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Quando encontro com alguns ex.alunos (1986- 2001) eles comentam: "Pena que na 
nossa Ã©poca nÃ£o tinha blog. Como a gente fazia coisas bacanas, nÃ© 
professora?" "Mas meu filho estÃ¡ adorando". Caramba!...Grudei nessa 
escola...rs.
Ã‰ isso aÃ-! Obrigada Rioeduca. Obrigada Prof. MÃ¡rcia Cristina!
Postado por 
Herizete Staneck
 em 18/11/2011 08:28

AgradeÃ§o ao espaÃ§o dedicado ,ao nosso trabalho/atividades e a oportunidade de 
postar nossas atividades, contribuindo por um aprendizado de qualidade. 
AgradeÃ§o de coraÃ§Ã£o. Diretora Jane
Postado por 
janete Jane Braga Castilho Corval
 em 18/11/2011 18:50

Ã‰ muito gratificante ver a evoluÃ§Ã£o do trabalho realizado na Alcides 
Carneiro. Com mais essa ferramenta a informaÃ§Ã£o Ã© democratizada 
possibilitando que muitos passem a conhecÃª-la. Dessa forma, entre outras, a 
histÃ³ria nÃ£o se perde. ParabÃ©ns a todos que tornam possÃ-vel essa evoluÃ§Ã£o 
e o muito obrigado a cada um, Continuem assim: evoluindo!
Postado por 
Ezequiel Alves Mangueira
 em 19/11/2011 08:37

muito se tem dito sobre a qualidade do ensino publico, mais afirmo esta Ã© uma 
excelente escola com professores na sua maioria dedicados a ensinar mesmo com as
dificuldades encontradas, agradeÃ§o a todos os professores do passado que sirvam
de espelho para os futuros professores que ainda passarÃ£o ass Anderson souto de
bem formando turma 804 de 1994.
Postado por 
anderson souto de bem
 em 08/02/2013 18:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/11/2011

 <TÃTULO>
Mestre AndrÃ© - InovaÃ§Ã£o e Talento

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

[FOTO]
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[FOTO]

A Mocidade Independente de Padre Miguel nunca esquecerÃ¡ o Mestre, que por seu 
talento e dedicaÃ§Ã£o tornou a escola de samba uma atraÃ§Ã£o no carnaval do Rio 
de Janeiro!

[FOTO]
O Blog do Ciep Mestre AndrÃ© foi criado este ano e jÃ¡ registra muitas destas 
atividades.

[FOTO]

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Isso Ã© apenas uma amostra, o CIEP oferece muito mais...
Postado por 
raquel soares lourenÃ§o
 em 18/11/2011 05:35

Quem sabe faz a hora, nÃ£o espera acontecer...
O CIEP Mestre AndrÃ© Ã© prova viva !
Postado por 
raquel lourenÃ§o
 em 18/11/2011 05:44

O CIEP Mestre AndrÃ© Ã© uma escola que trabalha para que seus alunos vivam 
experiÃªncias significativas que, com certeza, possibilitam um aprendizado mais 
produtivo. Queremos aliar aprendizagem e alegria. Isso dÃ¡ samba!
Postado por 
Joelma Vieira
 em 18/11/2011 20:34

Legal ver que as escolas agora divulgam os trabalhos nos blogs. Este Ã© um 
grande salto nesta era da informaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns!
Postado por 
marilia
 em 18/11/2011 20:51

Agora sim nossa CRE estÃ¡ tendo espaÃ§o neste portal... parabÃ©ns a nossa 
representante!!! Cada dia uma postagem melhor da 8Âª CRE. NÃ³s merecemos! Bjks
Postado por 
Maria LÃºcia
 em 19/11/2011 01:07

ParabÃ©ns a equipe pelo excelente trabalho.JÃ¡ estou seguindo o blog do CIEP 
.Siga o da General OsÃ³rio tbm.bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/11/2011 15:14

ParabÃ©ns a Equipe do Ciep MestrÃ© AndrÃ© , pelo belo trabalho realizado! 
Bete Ribas da GetÃºlio Vargas
Postado por 
elizabete santos
 em 19/11/2011 22:56

ParabÃ©ns aos professores do nosso Ciep por todos os trabalhos desenvolvidos 
durante este ano, os que estÃ£o no blog e muitos outros outros que aqui nÃ£o 
estÃ£o! VocÃªs sÃ£o DEZ!!!
Postado por 
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Rosane Maria Giarolle
 em 20/11/2011 19:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/12/2011

 <TÃTULO>
Cidadania na Estrada, Cidadania na Escola!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, projetos.

O Projeto Cidadania na Estrada, desenvolvido na E.M. Claudio Ganns, pela 
professora Elga e seus alunos da turma 1402, teve uma repercussÃ£o tÃ£o boa que 
foi selecionado para exibiÃ§Ã£o no evento de encerramento do 
Programa Estrada para a Cidadania
, cujo objetivo Ã© 
educar os motoristas do futuro
 e, assim, 
vencer o grande desafio de preservar vidas, reduzindo cada vez mais os Ã-ndices 
de acidentes no tr
nsito
(1) 

[FOTO]

Antes de falar sobre o projeto da professora Elga e sua turma, gostaria de 
deixar aqui registrada a minha grande admiraÃ§Ã£o por todos aqueles que tÃªm 
consciÃªncia de que o trabalho dentro da escola Ã© o da educaÃ§Ã£o, Ã© um 
compromisso de educador, independente de qual funÃ§Ã£o exerÃ§am.

ValdÃ©ris Dassi, agente administrativo da 
E.M. Claudio Gans
, Ã© uma dessas educadoras consciente de seu papel. Val, como Ã© carinhosamente 
chamada, apresentou-me, primeiro, o blog de sua escola (que jÃ¡ consta do Portal

Rioeduca
Net
 hÃ¡ alguns dias), no qual ela criou e gerencia (ver mais informaÃ§Ãµes no final
desta postagem*), e agora, este interessante trabalho sobre cidadania no tr
nsito:

O 
Projeto Cidadania na Estrada
 tem a proposta de envolver as crianÃ§as com as questÃµes de seguranÃ§a de tr
nsito por meio da difusÃ£o de informaÃ§Ãµes sobre comportamentos seguros e 
cidadania.
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 Os alunos da turma 1402, da professora Elga, mostram o que aprenderam neste 
vÃ-deo feito em sala de aula. Fizeram a construÃ§Ã£o de uma maquete e dÃ£o dicas
de bons comportamento no tr
nsito
.

[fragmentos do e-mail escrito por ValdÃ©ris Dassi e a coordenadora Viviane 
Teixeira]

[FOTO]

A professora Elga e seus alunos da turma 1401

Os professores das escolas participantes do 
Programa Estrada para a Cidadania
 - da 
CCR Dutra 
- recebem cursos de capacitaÃ§Ã£o e material educativo como suporte, e seus 
alunos ainda participam de diversas atividades propostas. Na escola Claudio 
Gans, os alunos para demonstrarem tudo o que aprenderam e assim repassarem aos 
demais, criaram uma maquete e falaram sobre a import
ncia da educaÃ§Ã£o no tr
nsito em um vÃ-deo gravado em sala de aula. 
O trabalho teve uma repercussÃ£o tÃ£o boa que foi convidado para exibiÃ§Ã£o no 
evento de culmin
ncia do Projeto, coube a Coordenadora PedagÃ³gica da escola, Viviane Teixeira, 
apresentar a proposta no dia.

O VÃ-deo: 
Cidadania da Estrada

 [VÃDEO]

PROGRAMA ESTRADA PARA A CIDADANIA

[FOTO]

Programa Estrada para a Cidadania - foto: divulgaÃ§Ã£o (3)

O
 Programa Estrada para a Cidadania
tem por metas:

@ Formar pedestres e futuros motoristas mais conscientes de suas 
responsabilidades.

     @ Diminuir o n
mero de acidentes no tr
nsito.
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     @ Incutir valores como respeito, 
responsabilidade e solidariedade no dia-a-dia do aluno.

     @ Conquistar mudanÃ§as de hÃ¡bitos e de 
comportamentos relacionados ao respeito Ã s regras e leis de tr
nsito.

     @ Estimular os alunos para que 
transmitam as regras e valores aprendidos Ã  famÃ-lia e a toda comunidade.

     @ Conscientizar o aluno, por meio da 
elevaÃ§Ã£o da autoestima, sobre a import
ncia da preservaÃ§Ã£o da vida. [Fonte:
Blog 
Por vias Seguras
(2)]

[FOTO]

A professora e seus alunos debatendo o que aprenderam sobre consciÃªncia no tr
nsito

CIDADANIA NA ESCOLA

Sobre a criaÃ§Ã£o do blog...

 Eu nÃ£o poderia terminar esta postagem sem antes acrescentar algumas palavras 
do e-mail-resposta de ValdÃ©ris sobre a criaÃ§Ã£o do blog de sua escola:

 (*) 

OlÃ¡! [...] A ideia de criar o blog foi da equipe. Nossa pÃ¡gina inicial da 
Internet Ã© o site do RIO EDUCA. Como tem sempre uma chamadinha para os blogs de
outras escolas, ficamos motivadas a ter um tambÃ©m. O nosso blog eu criei e 
gerencio. Ã‰ uma festa na escola. Um grande estÃ-mulo para atividades 
diferenciadas das professoras. Quando tem novidade, elas sempre chamam para 
tirar fotos ou filmar. /
ComeÃ§amos hÃ¡ pouco tempo e esperamos ter sempre algo novo para podermos 
compartilhar. /
Me intrigou seu espanto com meu cargo. Mas como nÃ£o se envolver neste grande e 
maravilhoso mundo da educaÃ§Ã£o? /
Um forte abraÃ§o, ValdÃ©ris Dass
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i
.

Sim, ValdÃ©ris, foi um 
espanto
 - como se diz filosoficamente - , pois atÃ© entÃ£o eu sÃ³ havia recebido 
material de coordenadores, diretores, professores e alunos; um espanto que me 
deixou feliz, afinal o objetivo de todos que trabalham na escola Ã© ser pela 
educaÃ§Ã£o, Ã© ter esse compromisso com a educaÃ§Ã£o! ParabÃ©ns ValdÃ©ris, 
parabÃ©ns professora Elga e alunos, parabÃ©ns a toda equipe da E.M. Claudio 
Ganns, que vocÃªs sejam o exemplo para aqueles que ainda nÃ£o abraÃ§aram 
totalmente o compromisso da educaÃ§Ã£o de nossos futuros cidadÃ£os!

[FOTO]

NOTAS:

(1) (2) As citaÃ§Ãµes:
Blog Por vias Seguras
: 
Estrada para a Cidadania
:
http://www.vias-seguras.com/comportamentos/educacao_para_o_transito/estrada_para
_a_cidadania

(3) CrÃ©dito da imagem 
foto/divulgaÃ§Ã£o
: 
CCR NovaDutra realiza o lanÃ§amento do Programa Estrada para a Cidadania
:
http://Programa Estrada para a Cidadania (foto: divulgaÃ§Ã£o

(4) ConheÃ§am outras propostas da escola no
Blog da E.M. Claudio Ganns
:
http://escolaclaudioganns.arteblog.com.br/

[FOTO]

PARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

     DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS
 E DEMAIS FUNCIONÃRIOS QUE FAZEM A EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

     CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O 
REPRESENTANTE DE SUA CRE E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!
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     RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÃ“S?

blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

Com grande alegria li a postagem de hoje no Rio Educa sobre nossa escola.

   Parabenizo a CCR Nova Dutra pelo brilhante projeto desenvolvido com as 
professoras;  a professora Elga, que se comprometeu e foi multiplicadora em sua 
sala; aos alunos e a DireÃ§Ã£o da escola, que incentiva e apÃ³ia nosso trabalho.

   Um agradecimento especial para SrÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins, 
pelas lindas palavras dedicadas.
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Postado por 
ValdÃ©ris Dassi
 em 09/12/2011 12:01

SÃ£o trabalhos como este que nos fazem seguir acreditando que a educaÃ§Ã£o Ã© a 
arma mais poderosa que temos para mudar o mundo. Beijos e abraÃ§os carinhosos na
professora, nos alunos e em toda equipe. KÃ¡tia Barboza / Gerente da GED 6Âª CRE
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 09/12/2011 13:35

ParabÃ©ns pelo maravilhoso trabalho.Este Ã© o verdadeiro aprendizado para a 
cidadania.Precismos mesmo ensinar aos pequeninos que no trÃ¢nsito deve haver 
educaÃ§Ã£o e comprometimento.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/12/2011 19:10

ParabÃ©ns a Escola ClÃ¡udio Ganns!!!! Ã‰ realmente um orgulho fazer parte desta 
equipe tÃ£o comprometida com a EducaÃ§Ã£o em nossa  cidade!!!! Um beijo especial
para a querida Val e para a amada Elga, realmente dedicadas!!!
Postado por 
MaÃ-ra Oliveira
 em 11/12/2011 22:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/11/2011

 <TÃTULO>
Artes e Aromas no EstÃ¡cio

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos.

[FOTO]

NÃ£o devemos ter medo de inventar seja o que for.

Tudo o que existe em nÃ³s existe tambÃ©m na natureza, pois fazemos parte dela.

     Pablo Picasso

O que faz uma Creche realizar um trabalho de excelÃªncia? Certamente, a 
qualidade que a define estÃ¡ alÃ©m da execuÃ§Ã£o de um ofÃ-cio, do cuidar, 
alimentar ou vestir. Ã‰ um compromisso com a educaÃ§Ã£o da naÃ§Ã£o e da 
valorizaÃ§Ã£o do ser humano. InstituiÃ§Ãµes de EducaÃ§Ã£o Infantil de qualidade,
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promovem uma aprendizagem feliz, cultiva espaÃ§os criativos e alimentam o 
espÃ-rito investigativo desde a mais tenra idade.

A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE na EducaÃ§Ã£o Carioca , e o Rioeduca revela os belos , 
competentes e inspiradores trabalhos realizados na EducaÃ§Ã£o Infantil . Hoje, 
relatamos o projeto desenvolvido pela Creche EspaÃ§o Livre da CrianÃ§a, 
localizada no EstÃ¡cio, Zona Norte da cidade.

[FOTO]

Para iniciar o projeto, as educadoras apresentaram Ã s crianÃ§as, diferentes 
tipos de frutas. Os pequenos puderam tocar, cheirar, provar... Na rodinha, 
sentiram os deliciosos aromas da maÃ§Ã£, pÃªra, uva, carambola, mamÃ£o, 
banana... Conversaram tambÃ©m sobre tamanhos, formas, cores e sabores.

[FOTO]

Os pequenos cientistas falaram sobre as frutas que comiam em casa , as que mais 
gostavam , alÃ©m da import
ncia de cada uma delas para crescerem fortes e saudÃ¡veis.

ApÃ³s esta vivÃªncia, repleta de deliciosos aromas, chegou o momento de provarem
os sabores. As turminhas saborearam uma gostosa salada de frutas, preparada em 
parceria com as educadoras.

[FOTO]

A arte teve um espaÃ§o privilegiado neste projeto. Educadoras e crianÃ§as 
conheceram as obras de Lasar Segall, artista que nasceu na Litu
nia, e naturalizou-se brasileiro em 1925. Mestre do Expressionismo, Segal foi um
dos introdutores do Modernismo no Brasil e mostrou nossa cultura ao mundo 
atravÃ©s de sua arte.

Quero ensinar as crianÃ§as.

     Elas ainda tÃªm
olhos encantados.

Rubem Alves

As crianÃ§as fizeram a releitura da obra de Segall, intitulada 
O Bananal
. Observaram o quadro, reconheceram as bananas no fundo verde, contaram 
histÃ³rias... A figura do homem presente na obra, despertou o interesse dos 
pequenos. Alguns comentaram que ele parecia ser 
vovÃ´
, outras o compararam Ã  personagens de filmes, mas todos perceberam os traÃ§os 
fortes e expressivos do homem pintado por Segall.
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[FOTO]

Meninos e meninas da creche puderam ousar nas diversas releituras que fizeram: 
pintaram, desenharam, capricharam no verde. As obras das turmas ganharam 
destaque no painel da creche, e foi motivo de grande orgulho para toda 
comunidade.

Ao realizar projetos como este, a Creche EspaÃ§o Livre da CrianÃ§a cria 
ambientes de possibilidades, estimula talentos, aguÃ§a a sensibilidade 
estÃ©tica, e dÃ¡ asas Ã  este universo curioso e din
mico que Ã© a EducaÃ§Ã£o Infantil.

[FOTO]

Convidamos Ã s escolas e creches de toda a rede Ã  compartilharem conosco 

a arte, beleza e sucesso de seus projetos.

Envie e-mail para 
ruteferreira@rioeduca.net 
, 

terei imensa alegria em divulgar o trabalho de sua unidade.
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projetos
(334)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalho de qualidade realizado pela creche.Cada dia que vejo trabalhos 
colocados aqui feito pelos alunos das creches fico encantada com tudo que Ã© 
desenvolvidos nas creches municipais.
Mega parabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 21/11/2011 00:09

Lindo!
Ã‰ um trabalho feito com muito amor.

Eu sou suspeita, mas a minha equipe Ã© nota dez.
ParabÃ©ns!
Postado por 
Angela Penello D' Ignazio
 em 21/11/2011 14:29

Nossas creches sÃ£o um sucesso!
Postado por 
Sylvia
 em 21/11/2011 18:12

ParabÃ©ns, este trabalho demonstra a qualidade da creche.
Postado por 
Marco Augusto
 em 22/11/2011 09:46

O trabalho estÃ¡ bonito e estimulante. ParabÃ©ns. As nossas crianÃ§as merecem 
atividades vibrantes e gostosas como estas.

Um grande abraÃ§o a todos,
SÃ©rgio Henrique
E.M.DrÂº CÃ³cio Barcellos
Postado por 
Sergio Henrique Andrade
 em 22/11/2011 11:10

ParabÃ©ns a equipe pelo trabalho pedagÃ³gico que enriquece a infÃ¢ncia de nossos
pequenos alunos.
Postado por 
Ines Resende
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 em 22/11/2011 21:07

Sou suspeito para falar das artes... do quanto ela nos enriquece, nos ilumina...
ParabÃ©ns Ã  Creche! ParabÃ©ns Ã s Educadoras!!! CRIATIVIDADE Ã© a palavra 
chave! Temos excelentes professores em nosso municÃ-pio... em nossa rede... e 
como rede, vamos estender nossos fios a todos... que exemplos como esse sejam 
copiados, reformulados, ampliados...
ParabÃ©ns Rute Albanita pela sua sensibilidade!
JosÃ© Luiz - 1Âª CRE
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 23/11/2011 19:36

ParabÃ©ns pelo trabalho.
Postado por 
Gilda
 em 28/11/2011 11:23

Rubens Alves tem razÃ£o ao afirmar que os olhos das crianÃ§as sÃ£o encantados, 
mas os do adulto tambÃ©m, por reconhecer na crianÃ§a, a semente que brota, 
cresce e floresce em benefÃ-cio da humanidade. 

Se tivessemos os olhos um pouco mais aguaÃ§ados, verÃ-amos que se coisas tÃ£o 
simples como fazer as crianÃ§as experimentarem sabores diversos, resulta em uma 
aprendizagem tÃ£o rica de sentidos, imaginem as belezas que as potencialidades 
dos pequenos serÃ¡ capaz de transformar o mundo.
Postado por 
Maria Erineide
 em 05/06/2012 22:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/11/2011

 <TÃTULO>
CIEP Elis Regina na Luta Contra a EvasÃ£o Escolar

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£o, atividades, bairroeducador, escolasdoamanhÃ£.

O 
CIEP Elis Regina 
fica na comunidade 
Nova Holanda - MarÃ© 
e
tem realizado vÃ¡rias aÃ§Ãµes para recuperar os alunos faltosos durante o ano. 
Assim, vÃ¡rias estratÃ©gias foram utilizadas, primeiro foram feitas ligaÃ§Ãµes 
telefÃ´nicas para as casas dos alunos faltosos e visitas pelas mÃ£es e avÃ³s 
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voluntÃ¡rias a fim de localizÃ¡-los, essas sÃ£o algumas entre outras aÃ§Ãµes que
iremos acompanhar nesse post.

Como forma de contribuir com este objetivo, o projeto 
Bairro Educador
 estabeleceu parcerias o 
Proinape
 (Programa Interdisciplinar de Apoio Ã  Escola) e a 
ONG Redes de Desenvolvimento da MarÃ©
 para, juntos, formarem um fÃ³rum no qual sÃ£o pensadas e executadas aÃ§Ãµes que
revertam este quadro.

O Projeto Bairro Educador faz parte do Programa 
Escolas do AmanhÃ£
 e tem como meta contribuir para a formaÃ§Ã£o integral dos alunos de primeiro e 
segundo segmento da rede municipal de educaÃ§Ã£o. Para isso, investe no 
fortalecimento da comunidade escolar por meio de alianÃ§as e articulaÃ§Ãµes com 
atores locais e regionais que possam contribuir para aprendizagem dos alunos. O 
Projeto promove e estimula as redes e processos de comunicaÃ§Ã£o local, com o 
foco no aumento da participaÃ§Ã£o de indivÃ-duos e instituiÃ§Ãµes nos processos 
educativos da comunidade escolar.

O Bairro Educador, alÃ©m dessas atividades, articulou os seguintes parceiros 
para organizaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes na escola: o 
Museu das TelecomunicaÃ§Ãµes da Oi Futuro
 que recebeu a visita da escola; a 
CEDAE
 que ofereceu transporte para visita guiada Ã  estaÃ§Ã£o de tratamento do Guandu
e que realizou oficinas na prÃ³pria unidade escolar sobre o consumo consciente 
da Ã¡gua para turmas de 3
, 4
, 5
 anos e uma turma de AceleraÃ§Ã£o; O 
Unicirco
 que doou 100 ingressos para alunos, funcionÃ¡rios e seus familiares assistirem 
ao espetÃ¡culo TrapÃ©sio; o 
SESC de Ramos
, que oferecerÃ¡ a oficina Bagageiro da Arte para seus estudantes; o 
SESI
 que ofereceu o curso Cozinha Brasil para os responsÃ¡veis e funcionÃ¡rios.

[FOTO]

[FOTO]

Foram oferecidas tambÃ©m oficinas de Blog e Mosaico MatemÃ¡tico para educadores 
do Programa Mais EducaÃ§Ã£o. Texto cedido gentilmente por: 
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Mary LanÃ§a e MÃ¡rcio Garcia (Gestores do Projeto Bairro Educador- MarÃ©)

A persistÃªncia Ã© o menor caminho para o Ãªxito.

Charles Chaplin

ParabÃ©ns a 
todos da equipe do 
CIEP Elis Regina
 por persistirem e acreditarem numa EducaÃ§Ã£o P
blica de Qualidade!!

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)

bairroeducador
(18)

escolasdoamanhÃ£
(15)
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atividades
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Ã€ equipe do CIEP Elis Regina, PARABÃ‰NS pelo projeto. Ã‰ acreditando em uma 
educaÃ§Ã£o de qualidade, voltada sempre para a INCLUSÃƒO Ã© que tudo acontece 
com excelÃªncia.
Postado por 
Petronilha Alice Almeida Meirelles (CP)
 em 24/11/2011 10:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/11/2011

 <TÃTULO>
Feira de CiÃªncias da E.M. ProfÂª Rosa Maria Alves de Oliveira

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

      Ãgua, Terra, Fogo e Ar - Escola de Santa
Cruz realiza Feira de CiÃªncias que atrai a Comunidade Escolar e leva todos a 
refletir sobre a situaÃ§Ã£o atual do planeta.

 Localizada na PraÃ§a Ãlvaro Ara
jo Salazar, no Conjunto Habitacional JoÃ£o XXIII, Santa Cruz, Zona Oeste do Rio
 de Janeiro, 
a Escola Municipal 10.19.071 Professora Rosa Maria Alves de Oliveira, da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, chama a atenÃ§Ã£o de todos que chegam ali
pela primeira vez, pelo seu prÃ©dio moderno e vistoso.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>
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ParabÃ©ns! Trabalho de qualidade.
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/11/2011 22:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/11/2011

 <TÃTULO>
E.M. LuÃ-s Carlos da Fonseca, Investindo na TransformaÃ§Ã£o do Coletivo

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil.
Somos uma escola da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro e 
temos 
como objetivo valorizar educando, cada aluno da nossa escola em sua 
individualidade, sem 
perder o referencial do grupo
.
Escola Municipal
Luis Carlos da Fonseca

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No 
1
 bimestre
 a escola trabalhou 
Escola, lugar para aprender e crescer
, com objetivo de apresentar a escola como espaÃ§o de crescimento de carÃ¡ter e 
conhecimento.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Prof
 Regina Bizarro Representante do Rioeduca na 5
CRE 
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
Twitter:
@rebiza

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

Querida, ficou Ã³tima essa postagem, adorei a foto da nossa famÃ-lia!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 25/11/2011 08:25

Adoramos  ver a nossa escola no blog do Rio Educa! Para nÃ³s Ã© um orgulho ver o
que acontece em nossa escola estampado na net.
AgradeÃ§o em especial a Regina Bizarro que com toda dedicaÃ§Ã£o nos ofereceu o 
seu apoio.
Postado por 
Cristiane Castro
 em 25/11/2011 08:55

ParabÃ©ns a todos desta Unidade  Escolar.Lindo blog e lindo PPP.Estou seguindo o
blog de vcs.bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 25/11/2011 09:11

ParabÃ©ns a todos desta Unidade  Escolar.Lindo blog e lindo PPP.Estou seguindo o
blog de vcs.bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 25/11/2011 09:11

A escola estÃ¡ de parabÃ©ns! Ã‰ muito bom trabalhar com uma equipe competente, 
criativa e dinÃ¢mica. A nossa escola faz acontecer!
Postado por 
Adriane Dias
 em 25/11/2011 14:58

Nossa escola estÃ¡ de parabÃ©ns! Ã‰ um prazer trabalhar todos os dias com essa 
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equipe!!
Postado por 
Nita Guedes
 em 25/11/2011 15:04

Feliz pelo trabalho em equipe! Juntos somos mais!!!
Postado por 
Luciana Rolim
 em 25/11/2011 15:07

Ã‰ muito gratificante ver nosso trabalho divulgado!!!
Bom trabalhar em uma escola com comprometimento!!
Postado por 
Maria Alice Mello
 em 25/11/2011 22:02

ParabÃ©ns pelo lindo blog !! Essa escola merece!! Foi a 1Âª escola que trabalhei
quando comecei minha jornada como professora e nesse momento estou vendo minhas 
amigas Adriane Dias e Zilda poderem mostrar sua linda equipe  e um pouco do 
trabalho de todas, que com certeza, Ã© feito com muito amor e dedicaÃ§Ã£o. 
Grande beijo em vocÃªs todas! 

Alessandra GusmÃ£o.
Postado por 
Alessandra GusmÃ£o
 em 27/11/2011 18:39

Adorei saber da existÃªncia da Escola Municipal Luiz Carlos da Fonseca Monteiro 
de Barros. A famÃ-lia agradece a homenagem.
Postado por 
MaurÃ-cio JosÃ© Monteiro de Barros
 em 27/06/2012 23:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/11/2011

 <TÃTULO>
Expopeja regional da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, peja, eventos.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

eventos
(210)
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peja
(21)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÂ´nes pela expo.
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/11/2011 07:25

Ã‰ realmente maravilhoso o trabalho que nossos "meninos" do Projeto Classe Anexa
Peja/Ismael Nery vem realizando. A inclusÃ£o torna-se verdadeiramente possÃ-vel 
quando no encontro dos pares dividimos, somamos e multiplicamos saberes. Tenho 
muito orgulho de fazer parte desta equipe ESPETACULAR!!!!!
Postado por 
ClÃ¡udia Medina
 em 28/11/2011 11:49

ParabÃ©ns peo belo trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 29/11/2011 21:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/11/2011

 <TÃTULO>
ConexÃ£o das Artes - A Arte de nossos Alunos e Professores

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, artescÃªnicas, artesmusicais, eventos, visitas.

     A 
Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011
, inaugurada nesta quinta-feira, 17 de novembro, no Centro de Arte Calouste 
Gulbenkian, sob a curadoria e coordenaÃ§Ã£o da arte-educadora Jacqueline 
Mac-Dowell (SMERJ-CET), trouxe este ano uma novidade: foram apresentados alÃ©m 
dos trabalhos de nossos alunos (como na primeira ediÃ§Ã£o de 2010), a produÃ§Ã£o
dos professores de Artes Visuais da rede. A Mostra segue atÃ© dia 29 de novembro
e vale a pena visitar e levar os alunos para conhecerem a produÃ§Ã£o artÃ-stica 
de seus colegas e mestres

[FOTO]

O diretor do 
Centro de Artes Calouste Gulbenkian
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, o ator AntÃ´nio Pedro, abriu oficialmente a Mostra no dia 17 de novembro com a
participaÃ§Ã£o de professores, alunos e convidados especiais. 
A exposiÃ§Ã£o ocupa uma grande Ã¡rea: na 
Galeria Ismael Nery
 e nos corredores do Centro de Artes, as obras de alunos de escolas de nossas 10
CREs da Secretaria de EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro.

Na 
Galeria Calouste Gulbeinkian
 e nos espaÃ§os paralelos, professores da rede, com um 
histÃ³rico nas artes plÃ¡sticas, estreiam na 
Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011
, apresentando algumas de suas produÃ§Ãµes visuais e compartilhando com os 
alunos seus saberes de produtores de artes. Nesse ambiente ainda temos as 
vÃ-deos-instalaÃ§Ãµes e demais apresentaÃ§Ãµes audiovisuais.

As diferentes inguagens das artes oferecidas aos alunos da rede, Artes Visuais, 
Artes CÃªnicas, Artes Musicais, estÃ£o presentes em m
ltiplas apresentaÃ§Ãµes durante o perÃ-odo do evento.

[FOTO]

Visitando a Mostra...

[FOTO]

O ator Antonio Pedro e prof
 Jacqueline Mac-Dowell rompendo a faixa inaugural, 

ao fundo, prof
Alice fotografando

[FOTO]

Outro 
ngulo.... outro olhar... prof
 Nanda, ao fundo, fotografando...

[FOTO]

Na abertura, estiveram presentes professores e alunos convidados.

[FOTO]

Alunos dos cursos de Extensividades da SME-RJ

[FOTO]

VÃ-deo-intalaÃ§Ã£o das professoras Ana Alvarenga (Artes Visuais) e Monica 
Luquett (DanÃ§a) 

N
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cleo de Arte Copacabana

[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o musical

[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o teatral

[FOTO]

E como eu sou a Representante Rioeduca da 6
CRE...

[FOTO]

Trabalho de alunos da prof
 Fernanda Torres - trabalho coletivo: mosaico em papel

Como representante Rioeduca da 6
CRE, eu nÃ£o poderia deixar de dar Ãªnfase aos professores, alunos e escolas de 
nossa Coordenadoria presentes na
 Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011

: Professores 
Jabim Nunes

 (N
cleo de Arte Grande Otelo/E.M.Alziro Zarur), 
Bruno Bentolilla

 (N
celo de Arte Grande Otelo), 
Fernanda Torres

 (E.M. Antenor Nascentes), 
Luciana Lima

 (E.M. Comandante Arnaldo Varella/N
cleo de Arte Grande Otelo) e
 Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 (E.M. Mario Piragibe/N
cleo de Arte Grande Otelo).

[FOTO]

Luciana Lima diante dos trabalhos de seus alunos realizados na Oficina de Arte e
Tecnologia, com temas indÃ-genas e uso de materiais alternativos pesquisados na 
internet
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[FOTO]

Trabalho de alunos do prof. Jabim Nunes, inpirados nos recortes de Henry 
Matisse, nos desenhos paisagÃ-sticos de Roberto Burle Marx e nas reflexÃµes 
sobre o Ano Internacional das Florestas (2011)

[FOTO]

Num 
telÃ£o
 improvisado...

[FOTO]

ProjeÃ§Ã£o de 
vÃ-deos exibidos em Festivais de alunos dos professores Bruno Bentolila (Mostra 
GeraÃ§Ã£o 2011) e Imaculada ConceiÃ§Ã£o (I Festival Audiovisual da SME-RJ 2011)

[FOTO]

Professoras Fernanda (Nanda) e Luciana

[FOTO]

Professoras: Luciana Lima, Jacqueline Mac-Dowell (TEC/SME-RJ) e Eliane PaixÃ£o 
(GED/3
CRE)

Mais registros fotogrÃ¡ficos da Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professores da rede interagindo com as obras da 
Mostra ConexÃ£o das Artes
 na realizaÃ§Ã£o do trabalho final 
(filme/ficÃ§Ã£o) do curso de
 ProduÃ§Ã£o Audiovisual SME-RJ

[FOTO]

[FOTO]

Antonio Pedro e prof
 EloÃ¡ do N
cleo de Arte Avenida dos Desfiles

[FOTO]
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Prof
 Alice Venturi (uma das professoras que disponibilizaram as fotos para esta 
postagem)

[FOTO]

Um dos sucessos da Mostra: trabalho interativo inspirado na obra do Profeta 
Gentileza 
- E.M. LeocÃ¡dia

[FOTO]

[FOTO]

A equipe de Artes (CÃªnicas, Musical e Visual) da Coordenadoria TÃ©cnica da 
SME-RJ:
Bete, Luciano, LÃªda, Jacqueline, diante do painel do N
cleo de Arte Nise da Silveira

Para saberem mais sobre essas e outras obras expostas, 

visitem a Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011!

NOTAS:

(1)
 CrÃ©dito das Imagens: 
Fotografias (registradas em diferentes dias) das professoras 
Alice Venturi
 (E.M. AbrahÃ£o Jabour e CIEP Vila Kennedy / 8
CRE e PRT Jair Tavares / 9
CRE),
Luciana Lima
 (N
cleo de Arte Grande Otelo e E.M. Comandante Arnaldo Varella / 6
CRE),
Fernanda Torres
 (E.M. Antenor Nascentes / 6
CRE), 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o
 (E.M. Mario Piragibe) e
Fatima Cunha
 (Coordenadoria TÃ©cnica PedagÃ³gica SME-RJ).

(2) ConheÃ§am ainda o blog dos professores de Artes da rede:
blog ConexÃ£o das Artes SME-RJ
, esta semana inaugurando a bela postagem de nossa nova colaboradora, a prof
 Alice Venturi:

http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/

(3) ConheÃ§am mais sobre o trabalho realizado no N
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celo de Arte da 6
CRE,
N
cleo de Arte Grande Otelo
,
na postagem
aqui do blog 
Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1110
Ainda, clicando nas tags 
ArtesVisuais
, 
ArtesCÃªnicas
e
ArtesMusicias
pode-se conhecer a Arte produzida pelos alunos e professores de todas as CREs de
nossa rede.

6Âªcre
(247)

eventos
(210)
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artesvisuais
(68)

visitas
(62)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

Muito feliz  em poder participar dessa mostra! AlÃ©m disso, conhecer e 
reencontrar pessoas tÃ£o especiais e comprometidas com o ensino da Arte.
Postado por 
Luciana GuimarÃ£es Rodrigues de Lima
 em 23/11/2011 01:20

Lindo trabalho, a arte Ã© uma necessidade do homem, parabÃ©ns!
Postado por 
gisele
 em 23/11/2011 05:52

Linda exposiÃ§Ã£o! Sou uma apaixonada pela educaÃ§Ã£o e fÃ£ do trabalho desta 
rede!! ParabÃ©ns aos nossos artistas!!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 23/11/2011 10:36

Lindo trabalho, Imaculada. Alunos e professores numa grande integraÃ§Ã£o pela 
arte. ParabÃ©ns aos envolvidos!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 23/11/2011 20:29

Valorizar o trabalho dos alunos Ã© sempre uma iniciativa relevante. parabÃ©ns!!!
Postado por 
LÃºcia Rigueira
 em 23/11/2011 20:39

Linda exposiÃ§Ã£o,maravilhoso trabalho.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/11/2011 22:57

Infelizmente o trabalho de meus alunos foram expostos e eu sÃ³ soube no final da
exposiÃ§Ã£o, nÃ£o tive o prazer de prestigiÃ¡-los.
Postado por 
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AndrÃ©ia Bastos
 em 17/01/2012 08:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 22/11/2011

 <TÃTULO>
FLINN - Feira LiterÃ¡ria da Nelcy Noronha

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

A E. M. Doutor Nelcy Noronha, realizou sua primeira Feira LiterÃ¡ria 
 FLINN. Por entender a necessidade da formaÃ§Ã£o de leitores numa sociedade em 
que o livro Ã© pouco valorizado a equipe da escola desenvolveu o projeto com o 
objetivo de criar o hÃ¡bito da leitura, de tornar o aluno crÃ-tico e motivado 
pela busca do saber. O projeto foi realizado ao longo de trÃªs meses e teve sua 
culmin
ncia no dia 27 de outubro com a apresentaÃ§Ã£o dos trabalhos desenvolvidos ao 
longo do perÃ-odo (cartazes, painÃ©is, exposiÃ§Ãµes, dramatizaÃ§Ãµes, musicas e 
danÃ§as). A feira, tambÃ©m fez homenagem ao autor Ã‰rico VerÃ-ssimo, com 
destaque para a obra 
Um Certo CapitÃ£o Rodrigo

[FOTO]

Ã‰rico VerÃ-ssimo 
nasceu cm Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em 17 de dezembro de 1905. Filho de 
famÃ-lia abastada que se arruinou economicamente, foi obrigado a exercer vÃ¡rias
funÃ§Ãµes modestas. Em 1931, transferiu-se em definitivo para Porto Alegre, onde
se tornou diretor da Revista do Globo(...)

Ã‰rico VerÃ-ssimo Ã© o representante ga
cho do regionalismo modernista. Parte de seus romances - desde Clarissa atÃ© 
Saga, passando por M
sica ao longe, Caminhos cruzados e Olhai os lÃ-rios do campo - retrata a vida 
urbana da provinciana Porto Alegre, a crise da sociedade moderna, cuja nota 
marcante Ã© a falta de solidariedade, o cotidiano caÃ³tico(...)

Entre suas obras inclui-se ainda a trilogia Ã©pica O tempo e o vento, que 
remonta ao passado histÃ³rico do Rio Grande do Sul dos sÃ©culos XVIII e XIX e 
aborda as disputas de terra e poder pelas famÃ-lias Amaral, Terra e CambarÃ¡. 
Desse painel saltam alguns personagens heroicos, como Ana Terra e o 
CapitÃ£o Rodrigo
. O tempo e o vento aparece dividido em O continente, que cobre o perÃ-odo 
histÃ³rico do sÃ©culo XVIII atÃ© 1895, com as lutas do inÃ-cio da Rep
blica, 0 retrato, que enfoca as primeiras dÃ©cadas do sÃ©culo XX, e O 
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arquipÃ©lago, narrativa mais contempor
nea, que chega atÃ© o governo Vargas(...) 
Ler mais

[FOTO]

A equipe da escola produziu uma apresentaÃ§Ã£o em que descreve os detalhes do 
evento. 
ApresentaÃ§Ã£o flinn 2011

Vamos encontrar no blog da escola o comentÃ¡rio da equipe sobre o sucesso que 
foi o evento:

Mais de quinhentos alunos compareceram ao evento, causando surpresa e 
satisfaÃ§Ã£o. Essa Ã© mais uma prova de que nossa equipe tem o dom de ensinar o 
prazer de estar junto, compartilhando experiÃªncias e aprendizados, fazendo com 
que sejam reforÃ§ados os elos de todos os membros da nossa Comunidade Escolar.

Veja mais comentÃ¡rios e imagens do evento no link abaixo:

http://nelcynoronha.blogspot.com/2011/11/veja-o-que-aconteceu-na-flinn.html

Para saber mais sobre a vida e obra de Ã‰rico VerÃ-ssimo consulte as fontes a 
seguir:

http://www.algosobre.com.br/biografias/erico-verissimo.html

http://www.releituras.com/everissimo_bio.asp

Agradecemos
a atenÃ§Ã£o
da
coordenadora pedagÃ³gica
Claudia Mayrinck
, que gentilmente nos enviou esta matÃ©ria
e parabenizamos a toda equipe da E. M. Doutor Nelcy Noronha pelo trabalho 
desenvolvido.

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .

Se vocÃª Ã© professor ou aluno da 
9
 CRE 
e quer divulgar seu blog ou projeto escreva para a representante da sua CRE 
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marciacerqueira@rioeduca.net, vocÃª tambÃ©m pode me encontar no Twitter 
@marciacrisalves.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Excelente trabalho. ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 22/11/2011 07:04

Ã‰ com grande satisfaÃ§Ã£o que trabalho nesta escola hÃ¡ 22 anos e cada dia  
sinto-me contagiada pela alegria,profissionalismo e competÃªncia da Equipe Nelcy
Noronha. Ficamos felizes com a realizaÃ§Ã£o da FLINN ,  de  cada trabalho e do 
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envolvimento de todos: professores, direÃ§Ã£o, funcionÃ¡rios e alunos. Tenho 
orgulho de dizer: EU SOU NELCY NORONHA!
Prof Carla
Postado por 
Carla Maria de Oliveira Ramos
 em 25/11/2011 11:50

Um trabalho feito sob o lema de nossa escola: "amor e responsabilidade".Temos a 
honra de trabalhamos com profissionais que fazem a diferenÃ§a, porque sabem que 
o ofÃ-cio do educador Ã© esse: mudar vidas. Somos uma escola feliz, pois amamos 
nosso trabalho. Somos uma escola orgulhosa, pois estamos sempre nos superando. 
ParabÃ©ns aos meus amigos e companheiros da Escola Municipal 09.18.032 DOUTOR 
NELCY NORONHA!!!!!!! NÃ£o sei mais como Ã© viver sem vocÃªs...
Postado por 
ClÃ¡udia Machado
 em 25/11/2011 13:40

Ã‰ muito bom colher os frutos do trabalho realizado! AgradeÃ§o a postagem e a 
toda a equipe de profissionais desta escola, que sempre se empenha em fazer o 
melhor. AgradeÃ§o tambÃ©m a Deus por trabalhar numa escola tÃ£o maravilhosa com 
tantas pessoas que fazem a diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o. Um forte abraÃ§o a todos! 
Claudia Mayrinck.
Postado por 
ClÃ¡udia Mayrinck
 em 25/11/2011 13:59

Apesar do pouco tempo de trabalho juntos, apenas um ano, desde o primeiro dia me
senti acolhida por toda equipe desta escola. Tenho satisfaÃ§Ã£o de estender meu 
tempo na sala dos professores apÃ³s as aulas, porque ali se fala com compromisso
e profissionalismo sobre a educaÃ§Ã£o. Problemas Ã© claro que os temos, afinal 
trabalhamos com educaÃ§Ã£o, mas sempre buscamos a melhor soluÃ§Ã£o juntos. Me 
orgulho de poder fazer parte desta equipe. NÃ£o posso deixar de comentar que a 
participaÃ§Ã£o na FLINN foi um desafio que culminou com vitÃ³ria. Os alunos que 
acreditaram em nossa proposta e se empenharam estÃ£o de parabÃ©ns, deram mais um
importante passo na construÃ§Ã£o de sua cidadania.
Postado por 
Maria Angela
 em 26/11/2011 01:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/11/2011

 <TÃTULO>
LÃ-ngua Portuguesa, CrÃ-tica e Tecnologia com Rio: o Filme.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, artesvisuais, blogsderioeducadores, protagonismojuvenil.

 [VÃDEO]
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     ConheÃ§a os Projetos Bairros do Rio e O 
Filme na Sala de Aula - ambos com crÃ-tica da Prof
 Clarice Menezes - realizados com os alunos do 9
 ano da E.M. Francisco Jobim

Os projetos comeÃ§aram a partir do trabalho com o caderno pedagÃ³gico de 
LÃ-ngua Portuguesa do 9
 ano/3
 Bimestre
. Os textos trabalhados no caderno tinham como tema a cidade do Rio de Janeiro e
o filme de animaÃ§Ã£o 
Rio
. 

O projeto iniciou-se com a exibiÃ§Ã£o do filme para os alunos do 9
 ano. Logo depois, a prof
 Clarice propÃ´s uma pesquisa histÃ³rica sobre os bairros do Rio de Janeiro. A 
professora tambÃ©m tem formaÃ§Ã£o em Teoria da Arte e Publicidade o que 
possibilitou o encaminhamento do projeto para a apresentaÃ§Ã£o em vÃ-deo.

[FOTO]

A turma foi dividida em cinco grupos liderados por alunos que tinham 
conhecimento de um programa para ediÃ§Ã£o de vÃ-deos. Os alunos ficaram 
empolgados em seguir os passos do cineasta Carlos Saldanha, brasileiro que 
dirigiu o filme Rio. A pesquisa foi bem abrangente. Os alunos buscaram por m
sicas, fotos antigas e recentes dos bairros pesquisados. Elaboraram o roteiro 
dos vÃ-deos e trabalharam com os netbooks do kit da EducopÃ©dia para a ediÃ§Ã£o 
final.

Segundo palavras da Prof
 Clarice: 
 TÃ-nhamos a internet em pleno funcionamento na escola, e eu nÃ£o ia 
desperdiÃ§ar a chance de construir com eles um trabalho digital. No final, deu 
tudo certo! Os alunos ficaram muito satisfeitos com os resultados e encantados 
em trabalhar com o que mais gostam: tecnologia e internet. Para mim, foi uma 
experiÃªncia gratificante. Pude orientÃ¡-los explorando novos territÃ³rios alÃ©m
de aprender e trocar muito com os meus alunos.

O trabalho realizado dÃ¡ conta da revoluÃ§Ã£o que acontece em nossa sociedade e 
que estÃ¡ em pleno andamento na educaÃ§Ã£o carioca. Agora confira o vÃ-deo dos 
alunos sobre o MÃ©ier, um dos bairros atendidos pela 3
 CRE e que abriga a E.M. Francisco Jobim.

 [VÃDEO]

Ainda a partir do filme Rio e das atividades propostas nos 
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cadernos pedagÃ³gicos
, tambÃ©m foi desenvolvido um trabalho de crÃ-tica do filme. Aproveitando que os
alunos tiveram acesso a vÃ¡rias produÃ§Ãµes midiÃ¡ticas que abordaram e 
esclareceram questÃµes sobre a obra de Carlos Saldanha, foi possÃ-vel 
lanÃ§Ã¡-los ao desafio de escrever suas prÃ³prias crÃ-ticas sobre o filme.

[FOTO]

Eles assistiram a entrevistas, a um making of da animaÃ§Ã£o e leram algumas 
crÃ-ticas para familiarizarem-se com o gÃªnero. 
 ApÃ³s conversarmos sobre tudo o que vimos, propus aos alunos que redigissem 
suas prÃ³prias crÃ-ticas e, jÃ¡ que estavam munidos de bastante informaÃ§Ã£o, 
agora poderiam deixar suas impressÃµes sobre o que fora estudado, desempenhando 
o papel de crÃ-ticos de cinema.

 - conta a prof
 Clarice.

[FOTO]

Nos textos, podemos perceber o interesse dos alunos em analisar o vÃ-deo nÃ£o 
sÃ³ no aspecto grÃ¡fico. A temÃ¡tica e a sonografia nÃ£o passam despercebidos e 
este cuidado tambÃ©m transpareceu no vÃ-deo produzido pela turma.

[FOTO]

Estas e outras atividades da Prof
 Clarice Menezes estÃ£o em seu blog 
MemÃ³ria de Trabalho

. A abordagem artÃ-stica estÃ¡ sempre. A postagem mais recente trabalha a 
produÃ§Ã£o textual a partir de telas de pintores consagrados ( 
Contos de Tela
). Passe por lÃ¡, confira e deixe um comentÃ¡rio.

[FOTO]

Gostou da atividade? Fez algo parecido na escola? Ã‰ professor e tem blog? 
Procure o 
representante da sua CRE
 e divulgue. Estamos aguardando seu contato.
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3Âªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

artesvisuais
(68)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Que trabalho fabuloso, Clarice! ParabÃ©ns pelo seu grande envolvimento. Tenho 
certeza que seus alunos guardarÃ£o para sempre suas informaÃ§Ãµes. ParabÃ©ns 
Angela, pela bela postagem.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 23/11/2011 20:34

Maravilhoso, minha querida!!! Um trabalho de qualidade e divertido!!! 
ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Maria Carolina Mattos MacÃªdo
 em 23/11/2011 23:10

ParabÃ©ns, amiga! Precisamos de professores inovadores e antenados para mudar 
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nossa realidade!
Bjs...
Postado por 
Carla Virginia A. de A. Neto
 em 24/11/2011 20:28

Ameii o Trabalho !
Fizemos em pouco tempo, mas com certeza valeu o esforÃ§o !
Postado por 
Raquel
 em 24/11/2011 21:13

ParabÃ©ns, Cla!!
Postado por 
Raphaella Marques
 em 24/11/2011 22:13

Que trabalho maravilhoso!!!ParabÃ©ns!!!
Postado por 
natasha castro
 em 30/11/2011 15:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/11/2011

 <TÃTULO>
Fominha Prefere DoÃ§uras ou Travessuras?

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, peja, artesvisuais, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, eventos.

O CIEP Patrice Lumumba responde e aguÃ§a sua curiosidade. Uma escola que tem 
sempre um bom projeto a divulgar merece destaque dobrado.

Vejam sÃ³ o que Ã© a vida de Rioeducador. Estava eu trabalhando na divulgaÃ§Ã£o 
( quase pronta) que a coordenadora 
ClÃ¡udia Nunes
 me enviou sobre a belÃ-ssima atividade de Halloween ( 
DOÃ‡URA OU TRAVESSURA? Ã‰ O CIEP PATRICE LUMUMBA CONHECENDO OUTRA CULTURA...
) realizada pelo PEJA do CIEP Patrice Lumumba, quando me deparei com outro 
projeto que nÃ£o poderia passar em brancas nuvens.

EntÃ£o, veio a d
vida cruel: qual dos projetos divulgar? Escola que nÃ£o para de produzir coisa 
boa Ã© assim. Tem sempre uma novidade, um projeto sendo gestado enquanto outro 
estÃ¡ se concluindo. Quase abandonei um em detrimento do outro, mas meu 
coraÃ§Ã£o rioeducador jamais ficaria tranquilo. Como frustrar a expectativa dos 
professores do PEJA que imergiram com seus alunos na cultura americana? 
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[FOTO]

Professores do PEJA: T
nia, Beth, Marcelo, RogÃ©rio (InglÃªs), Mirtes e, na frente, Paula.

Eles buscaram os costumes, a culinÃ¡ria e o simbolismo de cada elemento da festa
de Halloween. Os alunos tiveram de usar 
Trick or Treat
 (DoÃ§ura ou travessura) o famoso termo em inglÃªs, para se deliciarem com as 
guloseimas da mesa preparada pela prof
 Mirtes.

[FOTO]

Certamente , os alunos do PEJA puderam sentir o movimento que leva o povo 
americano a realizar anualmente esta celebraÃ§Ã£o. Como a escola Ã© bastante 
integrada, a turma 1202 fez bonito apresentando a m
sica 
Thriller
 de Michael Jackson. 

[FOTO]

Claro que a atividade foi mediada tambÃ©m pela reflexÃ£o sobre a inserÃ§Ã£o do 
Dia das Bruxas na cultura nacional. Os alunos foram levados a refletir sobre os 
limites entre conhecer o festejo e comemorÃ¡-lo como se fosse da nossa cultura. 
Para eles, o dia 31 de outubro estÃ¡ mais para Dia do Saci do que das bruxas.

Acho que vocÃªs concordam comigo que o evento precisava ser apresentado por sua 
relev
ncia. Mas onde entra Fominha nesta histÃ³ria?

O Fominha no 
I Festival Audiovisual da Rede Municipal

No entanto, eu jamais poderia deixar de lado o projeto realizado pela Sala de 
Leitura do CIEP, a cargo da Prof
 ConceiÃ§Ã£o, e pelo 
Prof. Marco Ananias
, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica. O filme foi apresentado no dia 17 de Novembro, no Cine 
GlÃ³ria, fazendo parte do I Festival Audiovisual da Rede Municipal.

[FOTO]

O Prof. Marco nos conta que a ideia do vÃ-deo. 
(...) surgiu do tema, decorrente de situaÃ§Ãµes que vinham acontecendo nas aulas
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de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, quando um aluno monopolizava as aÃ§Ãµes do jogo, ou nÃ£o 
compartilhava a brincadeira com os outros. A insatisfaÃ§Ã£o coletiva gerada pelo
egoÃ-smo e egocentrismo prejudicava todos . PoderÃ-amos desenvolver um vÃ-deo 
que mostrasse e alertasse sobre a questÃ£o.

Houve a ideia do texto coletivo a partir de uma chuva de frases feitas pelo 5
 ano. Nessas frases, eles deveriam dizer o que pensavam, sentiam ou que ajudasse
a melhorar a relaÃ§Ã£o entre todos. Pensamos em animaÃ§Ã£o, recortes, 
stopmotion. PorÃ©m, ousamos em mesclar com quadros, fotos, escritas, mÃ£os, 
desenhos, falas. Utilizamos m
sicas com licenÃ§as Creative Commons. Todos os crÃ©ditos e atribuiÃ§Ãµes 
aparecem no fim do vÃ-deo que tem pouco mais de 6 minutos.

[FOTO]

O filme Ã© literalmente feito a vÃ¡rias mÃ£os e deixa bem claro o posicionamento
dos alunos sobre o egoÃ-smo do 
 fominha
, figura que se revela nos jogos da aula de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, mas bastante 
presente em outros setores da vida.

O trabalho com a produÃ§Ã£o do filme Ã© mais um exemplo da revoluÃ§Ã£o 
tecnolÃ³gica que abre as portas da escola para o mundo. Os alunos da 1501 e 1502
tiveram oportunidade de conhecer os bastidores de uma produÃ§Ã£o audiovisual 
desde da roteirizaÃ§Ã£o atÃ© a exibiÃ§Ã£o ao p
blico. Foram da reflexÃ£o Ã  aÃ§Ã£o e ao registro artÃ-stico de suas 
conclusÃµes.

O vÃ-deo Ã©, com certeza, motivo de orgulho para toda a equipe do CIEP Patrice 
Lumumba e estÃ¡ realmente imperdÃ-vel. Reserve uns minutos para apreciar.

 [VÃDEO]

Acredito estar com a razÃ£o ao divulgar estas duas realizaÃ§Ãµes do CIEP. Ambas 
merecem destaque. Quer saber um pouco mais sobre cada uma delas? VÃ¡ atÃ© o 
Blog do CIEP Patrice Lumumba
 e nÃ£o se surpreenda ao encontrar outras coisas boas por lÃ¡.

[FOTO]

EntÃ£o, sua escola tambÃ©m Ã© din
mica assim? Tenho certeza que tem muita coisa boa acontecendo por lÃ¡ tambÃ©m. 
Procure o 
representante da sua CRE
 e divulgue. Estamos aguardando seu contato.
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

artesvisuais
(68)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

peja
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Angela adorei esse projeto. Bela escolha para postagem. O Ciep estÃ¡ de 
parabÃ©ns. ProfÂªs Marcos e ConceiÃ§Ã£o  a iniciativa do vÃ-deo aproveitando o 
cotidiano de suas aulas foi genial. abraÃ§os
Postado por 
MONICA
 em 25/11/2011 08:34
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Amei o trabalho deste CIEP.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 25/11/2011 09:25

Estou seguindo o blog do CIEP de vcs.Siga o da G.O tbm.
http://bragafatima-educao.blogspot.com/
Postado por 
Fatima Braga
 em 25/11/2011 09:27

Angela,obrigada por mais esta divulgaÃ§Ã£o do #CPLumumba.ParabÃ©ns aos 
professores e alunos do PEJA.Professores Marco, ConceiÃ§Ã£o e alunos muito bom. 
AbraÃ§os
Postado por 
Adelia Azevedo
 em 25/11/2011 21:07

ParabÃ©ns a todos do Ciep Patrice Lumumba. Ficou belÃ-ssima a comemoraÃ§Ã£o pelo
dia das bruxas, mostrando todo o simbolismo do povo americano. Concordo 
plenamente, que nos dias de hoje, com a globalizaÃ§Ã£o, nÃ£o devemos nos privar 
trabalhar este ou aquele tema, sÃ³ porque nÃ£o pertence a nossa cultura. O 
cuidado apenas, Ã© como devemos colocar tais assuntos.
 Concordo plenamente,com vocÃª Angela, nÃ£o seria justo deixar de postar uma 
atividade em detrimento de outra, o vÃ-deo "Fominha" Ã© excelente ! Felicidades 
para todos! Beijocas
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 25/11/2011 23:21

Professor Marco Ananias, nosso "suporte" em TIC no #CPLumumba, sempre 
prestativo, presente e atuante. Obrigada pelas constantes ajudas na Ã¡rea de 
informÃ¡tica e parabÃ©ns pelo excelente trabalho realizado com as turmas de 5Âº 
ano. Professores e alunos do PEJA, muito bom o trabalho que vocÃªs realizaram 
acerca das diferentes culturas que culminaram com essa linda festa: grande 
projeto pedagÃ³gico da equipe de ensino noturno. SÃ£o os professores do CIEP 
Patrice Lumumba fazendo a diferenÃ§a!
Postado por 
Norma Santos
 em 27/11/2011 21:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/11/2011

 <TÃTULO>
20 de novembro- ReflexÃ£o e AÃ§Ãµes Afirmativas

<TAGS>

Página 1652



RIOEDUCA 1
Tags: 
1Âªcre, projetos.

Os Cieps 01.02.502 e 01.02.503 Avenida dos Desfiles se uniram para desenvolver 
um trabalho de reflexÃ£o sobre a ConsciÃªncia Negra e sobre a import
ncia de se resgatar o significado das heranÃ§as e contribuiÃ§Ãµes dos povos 
negros nas Ã¡reas social, cultural e polÃ-tica ao longo da histÃ³ria do paÃ-s.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

projetos
(334)

1Âªcre
(234)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos do Ciep Avenida dos Desfiles pelo Ã³timo trabalho. Ã‰  
atravÃ©s da escola e de trabalhos como esses conseguiremos essa transformaÃ§Ã£o 
no mundo... ParabÃ©ns a Angela e toda equipe. JÃ¡ estive no blog vendo toda 
postagem.Beijocas e uma semana de Paz e Luz para todos.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 24/11/2011 12:36

ParabÃ©ns pelo trabalho, achei legal tambÃ©m a divulgaÃ§Ã£o dessa arte 
praticamente nacional, que Ã© a capoeira,em grande parte, a Regional (do mestre 
Bimba), esse trabalho mostra como Ã© fundamental divulgar nossos valores, nossa 
cultura. Excelente!!
Postado por 
Jorge Claudio
 em 24/11/2011 13:44

Excelente trabalho! parabÃ©ns a todos que o fizeram acontecer.
Postado por 
Adriano
 em 24/11/2011 17:00

Agradecemos ao Prof. JosÃ© Igino( CIEP 01.02.503) que sem medir esforÃ§os, nos 
presenteou com o o Grupo Lagoa Azul Capoeira. Foi uma experiÃªncia 
inesquecÃ-vel.
Postado por 
LUCIA GOMES
 em 24/11/2011 18:52

Que lindo trabalho! fico feliz quando vejo o valor que vcs dÃ£o as crianÃ§as!! 
ParabÃ©ns!!! =)
Postado por 
Carolina Ferreira
 em 24/11/2011 21:11

ParabÃ©ns! O trabalho que vocÃªs fazem Ã© sempre muito interessante. Levar 
cultura, valorizando as nossas origens, com certeza essa experiencia vai ficar 
para sempre.
Postado por 
Joel Luiz
 em 24/11/2011 21:16

PaabÃ©ns pelo belo trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/11/2011 22:52

ParabÃ©ns Ã  toda equipe do "SambÃ³dromo"!!!! Ã‰ muito importante e interessante
presenciar trabalhos como este. 
ParabÃ©ns Rute Albanita... 
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JosÃ© Luiz - 1Âª CRE
Postado por 
josÃ© luiz
 em 25/11/2011 09:55

Como Ã© bom ver as crianÃ§as participando de eventos culturais! Todos precisam 
conhecer a histÃ³ria de nosso povo! ParabÃ©ns Rute Albanita, suas postagens 
sempre emocionam!
Postado por 
Kelly
 em 25/11/2011 12:10

fico feliz que existe cieps como av dos desfiles que ainda conserva a idÃ©ia de 
distribuir o conhecimento para as crianÃ§as da comunidade,mas referenciando a 
igualdade social. ParabÃ©ns para toda a diretoria que acredita, confia e mostra 
que pode educar indenpendente das circunstÃ¢ncias do paÃ-s.Continuem com a 
luta,pois Ã© linda de se vÃª e sentir.
Postado por 
kelly cristina leite
 em 25/11/2011 13:31

Apesar de tantos movimentos contra o preconceito, infelizmente vemos que ainda 
existe muita gente que Ã© racista. A exemplo desta escola, devemos continuar na 
luta para que estas aÃ§Ãµes realmente tragam mudanÃ§as, e chegue o tempo no qual
as pessoas se respeitem.
Postado por 
LetÃ-cia Souza Rocha
 em 25/11/2011 13:48

Que graÃ§a ver as crianÃ§as participando da capoeira, aprendendo um esporte, 
vivenciando nossa histÃ³ria! Esse site mostra mesmo que as crianÃ§as da escola 
pÃºblica tem uma educaÃ§ao forte, boa! ParabÃ©ns para o grupo de capoeira e 
parabÃ©ns pras escolas tambÃ©m.
Postado por 
Suely Monteiro
 em 25/11/2011 14:38

Gostei muito de saber da comemoraÃ§Ã£o e do empenho em mostrar aos nossos alunos
da rede quanto devemos ser gratos a cultura negra. ParabÃ©ns.
Postado por 
Adriana Teixeia
 em 25/11/2011 18:10

ParabÃ©ns a todos do Ciep Avenida dos Desfiles, pelo esforÃ§o em ensina as 
nossas crianÃ§as a conviver com as diferenÃ§as. 

Acima de sermos negros, brancos, Ã¡rabes, judeus, americanos, somos uma Ãºnica 
espÃ©cie. Quem almeja ver dias felizes, precisa aprender a amar a sua espÃ©cie 
(...) Se vocÃª amar profundamente a espÃ©cie humana, estarÃ¡ contribuindo para 
provocar a maior revoluÃ§Ã£o social da histÃ³ria.
Augusto Cury
Postado por 
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ELISETE BAIZANO
 em 27/11/2011 00:19

ParabÃ©ns! Ã‰ muito importante ensinar as nossas crianÃ§as a conviver com as 
diferenÃ§as. Tudo isso fez e faz parte de nossa histÃ³ria e vivenciar essas 
experiÃªncias Ã© a forma mais fÃ¡cil para que elas assimilem e posssam  ter um 
olhar diferente para as diferenÃ§as raciais.
Postado por 
Angela Rezende
 em 27/11/2011 07:21

ParabÃ©ns.
Postado por 
Gilda Braga
 em 28/11/2011 11:20

ParabÃ©ns a todos pelo lindo trabalho!!! 
Nossos projetos devem mesmo ser valorizados e expostos!!! 
ParabÃ©ns tambÃ©m a vc Rute Albanita!!!
VocÃª Ã© maravilhosa!!!
Postado por 
Amanda Leal
 em 28/11/2011 18:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/11/2011

 <TÃTULO>
 Da Ãfrica ao Brasil, um Projeto de Leitura e Literatura

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, projetos.

 Da Ãfrica ao Brasil
 Ã© um projeto que objetiva trabalhar a literatura africana de lÃ-ngua 
portuguesa sob a perspectiva da arte literÃ¡ria. Coordenado pelas professoras 
Andrea Casadonte (Sala de Leitura) e Solange Cerqueira da Silveira (Acelera 2), 
da E.M. Rose Klabin/6
CRE, o projeto leva os alunos a conhecerem outras nuances dos temas ligados Ã  
africanidade (para alÃ©m das quesÃµes etnico-racial, cultural e social - embora 
as englobando -): a singularidade prÃ³pria da expressÃ£o artÃ-stica da 
literatura africana

[FOTO]

Andrea Casadonte, professora de Sala de Leitura, na contaÃ§Ã£o da historia

Página 1656



RIOEDUCA 1
Por que Literatura Africana? 

As professoras Andrea Casadonte (Sala de Leitura), PÃ³s-graduada em 
AdministraÃ§Ã£o Escolar
, e Solange Cerqueira (Acelera 2), PÃ³s-graduada em 
Literatura Portuguesa e Africana de LÃ-ngua Portuguesa
, uniram seus conhecimentos para a realizaÃ§Ã£o de um projeto que trabalha a 
africanidade de um jeito diferente de como a que

stÃ£o vem sendo abordada atÃ© aqui: 
[...] entre outras propostas, o texto afro-brasileiro objetiva ampliar o 
conceito de cidadania, discutindo questÃµes como respeito Ã  diversidade, 
religiosidade e sincretismo, preconceito, direitos, inclusÃ£o, etc, os quais 
nÃ£o podem ser desmerecidos, porÃ©m tais propostas jÃ¡ sÃ£o de pleno 
conhecimento de todos nÃ³s, leitores, educadores, entre outros apreciadores do 
tema; jÃ¡ o texto africano apresenta forma e conte
do que ocorre de forma hÃ-brida: com narrativas que perpassam pelo contexto do 
maravilhoso, do identitÃ¡rio, do social, do polÃ-tico, da solidariedade, da inf
ncia, entre outros contextos [ extrato do 

 Projeto Leitura e Literatura: Da Ãfrica ao Brasil
 ].

Objetivando

um olhar diferenciado no ensino de literatura, que nÃ£o super valorize a 
influÃªncia do patrimÃ´nio cultural europeu para a literatura brasileira ou no 
estudo da literatura de 
mbito mundial, as professoras escolheram trabalhar autores africanos contempor
neos, elegendo as obras de 
Mia Couto
(
O Beijo da Palavrinha
) e 
Ondjaki 
(Ynari: a Menina das Cinco TranÃ§as
). 

Iniciando pela 
contaÃ§Ã£o de histÃ³rias
, tanto em sala de aula, quanto na Sala de Leitura, com o recurso do datashow, a
proposta segue com debates sobre questÃµes sociais, culturais e artÃ-sticas de 
Angola e MoÃ§ambique e com a recriaÃ§Ã£o/releitura dos livros 
O Beijo da Palavrinha
 e Y
nari: a Menina das Cinco TranÃ§as
 pelos alunos da turma de 
AceleraÃ§Ã£o 2
. Por fim, as professoras planejam ainda a produÃ§Ã£o de um documentÃ¡rio com 
depoimentos do aluno angolano matriculado na E.M. Rose Klabin, onde o projeto 
acontece, das professoras envolvidas e dos alunos da turma de AceleraÃ§Ã£o 2.

[FOTO]
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ProjeÃ§Ãµes em datashow dos livros escaneados para a 
contaÃ§Ã£o 
de histÃ³rias

Partindo do pressuposto de que a literatura africana Ã© vasta, torna-se 
primordial quebrar-se o paradigma de que somente o patrimÃ´nio europeu deve 
predominar e que as culturas das classes minoritÃ¡rias sÃ³ sejam contempladas no

mbito do folclÃ³rico e do exÃ³tico
[extrato do

 Projeto Leitura e Literatura: da Ãfrica ao Brasil
 ].

ConheÃ§am um pouco dos autores eleitos para o projeto

Ondjaki

[FOTO]

O poeta e escritor africano Ndalu de Almeida, popularmente conhecido como 
Ondjaki
, nasceu na cidade de Luanda, metrÃ³pole e capital angolana, em 1977. Sua 
trajetÃ³ria artÃ-stica passa tambÃ©m pela atuaÃ§Ã£o teatral e pela pintura. Ele 
aproveita sua estada em Lisboa para cursar teatro amador, optando depois por uma
especializaÃ§Ã£o profissional. [...] 
O escritor estÃ¡ morando desde fins de 2007 no Brasil, na cidade do Rio de 
Janeiro, criando e envolvido com vÃ¡rias idÃ©ias, uma mais antiga, outra mais 
atual. FÃ£ da literatura brasileira, ele se interessa muito pela obra de Clarice
Lispector e de GuimarÃ£es Rosa. Ele tambÃ©m costuma ler Manoel de Barros, 
ClÃ¡udia Roquette-Pinto, JoÃ£o Paulo Cuenca, VerÃ-ssimo, Eric Nepomuceno, entre 
outros
.

[ Fonte:
 InfoEscola
:
http://www.infoescola.com/biografias/ondjaki/
]

[FOTO]

Mia Couto

[FOTO]

AntÃ´nio EmÃ-lio Leite Couto nasceu em Beira, MoÃ§ambique, em 1955. O nome 
Mia
 Ã© proveniente de sua paixÃ£o pelos gatos e pelo fato de seu irmÃ£o menor, em 
tempos de inf
ncia, nÃ£o conseguir proferir seu nome corretamente.

Página 1658



RIOEDUCA 1

Cursava Medicina, quando logo iniciou os primeiros trabalhos no Jornalismo. 
Abandonou a medicina, e passou a se dedicar inteiramente Ã  escrita. [...]

Iniciou seus lanÃ§amentos literÃ¡rios atravÃ©s da poesia , publicando o livro 
Raiz de Orvalho em 1983. JÃ¡ havia participado de uma antologia poÃ©tica, em 
ediÃ§Ã£o do Instituto Nacional do Livro e do Disco, com a participaÃ§Ã£o do 
poeta moÃ§ambicano Orlando Mendes.

Logo passou a se dedicar aos contos e Ã s crÃ´nicas publicadas em semanÃ¡rios 
moÃ§ambicanos, veiculados na capital Maputo.

Mia Couto Ã© filho de portugueses, e era militante da Frente de LibertaÃ§Ã£o de 
MoÃ§ambique, lutando pela independÃªncia de seu paÃ-s entre 1964 a 1974. Ajudou 
a compor o hino nacional moÃ§ambicano [...].

Tornou-se no primeiro africano a vencer o prÃªmio UniÃ£o das Literaturas Rom
nticas, recebido em Roma. A obra Terra Son
mbula Foi eleita um dos 12 melhores livros de todo continente africano no 
sÃ©culo XX.

[ Fonte:
 InfoEscola:
http://www.infoescola.com/biografias/mia-couto/
]

[FOTO]

A seguir, o Projeto original enviado pelas professoras

[FOTO]

Professora Solange Cerqueira abordando os aspectos especificos da Literatura 
Africana

 Projeto Leitura e Literatura: Da Ãfrica ao Brasil

Autores
: Prof
 Andrea Casadonte e prof
 Solange Cerqueira Gouveia

Objetivo:

Possibilitar a criaÃ§Ã£o de oportunidades para os educandos refletirem e 
discutirem acerca dos temas apresentados pelas Literaturas Africanas de LÃ-ngua 
Portuguesa: cujas vias de criaÃ§Ã£o se diferenciam das perpassadas pela 
Literatura Brasileira, que foi marcada, desde os seus primÃ³rdios atÃ© a fase 
PrÃ©-modernista, pela Literatura Portuguesa; enquanto as primeiras, no momento 
em que comeÃ§aram a se destacar ( meados dos anos 1950), apresentavam forte 
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influÃªncia do Modernismo Brasileiro (destacando-se, entre outros autores Manuel
Bandeira, Graciliano Ramos, GuimarÃ£es Rosa, Jorge Amado) ou seja, nÃ£o tinha a 
marca europÃ©ia.

Dessa forma, atravÃ©s deste projeto, espera-se que os alunos possam travar um 
Ã-ntimo conhecimento com essas modalidades literÃ¡rias e, assim virem a se 
tornar leitores mais aguÃ§ados da Literatura Brasileira.

P
blico-alvo:
 Alunos da turma de AceleraÃ§Ã£o 2

[FOTO]

Alunos do 
Acelera 2
 ouvindo a contaÃ§Ã£o de histÃ³rias

Justificativa:

Uma das finalidades do currÃ-culo Ã© preparar os alunos para serem cidadÃ£os 
crÃ-ticos e participativos de uma sociedade democrÃ¡tica. No sentido de 
concretizar este objetivo, urge que as instituiÃ§Ãµes escolares se organizem de 
forma a contemplar as mais variadas expressÃµes culturais, artÃ-sticas, entre 
outras expressÃµes.

Neste sentido, Leitura configura-se como via indispensÃ¡vel para que se 
compreenda a criaÃ§Ã£o de qualquer produÃ§Ã£o de arte.

O ato de ler viabiliza e concretiza os elementos necessÃ¡rios Ã  funÃ§Ã£o da 
obra em diferentes tempos e espaÃ§os, ou seja, o individuo pode interagir com 
uma produÃ§Ã£o de modo diferente, embora a obra seja a mesma em diferentes 
momentos.

[FOTO]

Livros Adquiridos no SalÃ£o do Livro para o Projeto

Segundo Umberto Eco, hÃ¡ dois tipos bÃ¡sicos de leitores: O primeiro Ã© a vitima
designada pelas prÃ³prias estratÃ©gias enunciativas. O segundo Ã© o leitor 
critico que ri do modo pelo qual foi levado a ser a vÃ-tima designada. [...] 
(1998, p. 101).

Assim, o leitor - critico passa a ter liberdade para trilhar caminhos maiores no
universo da leitura, tornando-se parte deste processo o contato com textos 
literÃ¡rios de diversas nacionalidades.
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E por que Literatura Africana? Para possibilitar ao aluno o acesso ao 

 imaginÃ¡rio coletivo desse homem de Ãfrica, que Ã© totalmente diferente do que 
denominamos 
narrativas de origem afro-brasileiras
, que apresentam uma proposta diferente das que estÃ£o sendo abordadas atÃ© aqui
( por exemplo, entre outras propostas, o texto afro-brasileiro objetiva ampliar 
o conceito de cidadania, discutindo questÃµes como respeito Ã  diversidade, 
religiosidade e sincretismo, preconceito, direitos, inclusÃ£o, etc, os quais 
nÃ£o podem ser desmerecidos, porÃ©m tais propostas jÃ¡ sÃ£o de pleno 
conhecimento de todos nÃ³s, leitores, educadores, entre outros apreciadores do 
tema); jÃ¡ o texto africano apresenta forma e conte
do que ocorre de forma hÃ-brida: com narrativas que perpassam pelo contexto do 
maravilhoso, do identitÃ¡rio, do social, do polÃ-tico, da solidariedade, da inf
ncia, entre outros contextos. Enfim tais textos apresentam uma infinidade de 
caminhos que podem levar os leitores a estabelecer uma relaÃ§Ã£o que possa vir a
preencher 
os vazios interpretativos
, fato muito comum entre os jovens. 

Pensamos tambÃ©m no conceito de que a leitura social do ocidente a respeito da 
 Ãfrica, de certa forma, contribui para a singularidade do artista africano o que
o torna 
artesÃ£o da palavra
 .

[FOTO]

Prof
 Andrea Casadonte
utlizando o datashow como suporte para a contaÃ§Ã£o de histÃ³ria

Partindo do pressuposto de que a literatura africana Ã© vasta, torna-se 
primordial quebrar-se o paradigma de que somente o patrimÃ´nio europeu deve 
predominar e que as culturas das classes minoritÃ¡rias sÃ³ sejam contempladas no

mbito do folclÃ³rico e do exÃ³tico. Sentimos tambÃ©m a necessidade de quebrar o 
paradigma de que os africanos, entre outros, considerados subalternos nÃ£o 
produzem literatura ( de acordo com os c
nones). E, enquanto produzida, muitas vezes ainda nÃ£o estÃ¡ incluÃ-da no 
currÃ-culo escolar.

     Quanto a esse conceito, convÃ©m citar o 
teÃ³rico, Said (1995):

[...] Em suma, por causa do Orientalismo, o Oriente nÃ£o era (e nÃ£o Ã©) um tema
livre para o pensamento e a aÃ§Ã£o. Isso nÃ£o quer dizer que o Orientalismo 
determina unilateralmente o que pode ser dito sobre o Oriente, mas que consiste 
numa rede de interesses inevitavelmente aplicados [...] 
(SAID, Edward: Orientalismo: o oriente como invenÃ§Ã£o do Ocidente. SÃ£o Paulo. 
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Schwarcz. 9
-ed. 2008.p-30).

  Para o autor, Oriente resume o grupo de paÃ-ses perifÃ©ricos da Ãfrica e da Ãsia
e o conceito de Orientalismo traduz a visÃ£o de antropÃ³logos, sociÃ³logos, 
etnÃ³logos, entre outros que estÃ£o a serviÃ§o do Ocidente (nesse caso, paÃ-ses 
europeus, principalmente os colonizadores do continente africano.

Diante do exposto, selecionamos obras de literatura com cunho infanto-juvenil 
dos autores Africanos Mia Couto e Ondjaki para o desenvolvimento destas e outras
questÃµes pertinentes com os alunos envolvidos.

Recursos Materiais:

- Retroprojetor Multimidia

     -Computador

     - Livros de Literatura

     - Maquina FotogrÃ¡fica

     - Filmadora Digital

[FOTO]

As imagens projetadas para a contaÃ§Ã£o de histÃ³ria foram escaneadas dos livros
trabalhados no projeto

AÃ§Ãµes:

- ContaÃ§Ã£o das histÃ³ria: Inari, a menina da cinco tranÃ§as (Ondjaki) em sala 
de aula.

     - ContaÃ§Ã£o da histÃ³ria O Beijo da 
Palavrinha ( Mia Couto) na sala de leitura, fazendo uso de projeÃ§Ã£o do livro 
em data show (titulo escaneado e projetado para os alunos).

     - Debate sobre questÃµes sociais, 
culturais e artÃ-sticas de Angola e MoÃ§ambique.
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     - Reescrita das histÃ³rias: O beijo da 
palavrinha e Inari, pelos alunos.

     - ProduÃ§Ã£o de documentÃ¡rio com 
depoimentos de um aluno angolano (matriculado em nossa U.E.), das professoras 
envolvidas no projeto e dos alunos envolvidos no projeto (turma de 
AceleraÃ§Ã£o).

[FOTO]

Um dos livros produzidos pelos alunos (releitura dos textos de Mia Couto e 
Ondjaki)

AvaliaÃ§Ã£o:

 AtravÃ©s das releituras produzidas pelos alunos e de registro audiovisual.

[FOTO]

CrÃ©dito das Imagens:

Pesquisa Google e fotos das professoras coordenadoras do Projeto.
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projetos
(334)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

Prezadas professoras,

Emociona-me muito observar o tratamento digno dado Ã s questÃµes relacionadas Ã 
Literaturas africanas lusÃ³fonas.
Congratulo o trabalho desenvolvido pelas professoras, visto que , desta forma, a
tal ancestralidade afro foge completamente Ã  perspectiva da religiosidades, do 
exotismo e do discurso batido e combalido do negro coitadinho.
Postado por 
Franquilim Lima
 em 27/11/2011 11:21

Lindo trabalho.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/11/2011 22:13

HÃ¡ algum tempo admiro os trabalhos da E.M. Rose Klabin que sÃ£o postados no 
portal RioEduca; noto especialmente um carinho por parte da direÃ§Ã£o da U.E., 
apoiando os projetos desenvolvidos nela. Fico imensamente feliz ao ler o relato 
de mais uma experiÃªncia bem sucedida; em especial no Projeto Autonomia Carioca 
- AceleraÃ§Ã£o 2. A professora Solange sempre demonstrou entusiamo e 
dedicaÃ§Ã£o, alÃ©m de um grande carinho por sua turma. Como tambÃ©m professora 
de uma turma de AceleraÃ§Ã£o 2, sei o quanto nÃ³s temos que ser criativas para 
chamar o aluno Ã  aula; muitas vezes Ã© desgastante, mas, como se vÃª, os 
resultados sÃ£o sempre maravilhosos e nos movem adiante, desejando sempre mais. 
Logicamente nÃ£o posso deixar de parabenizar tambÃ©m a professora Andrea, por 
sua linda participaÃ§Ã£o na rotina desses meninos e meninas que nos fazem ser 
melhores professores a cada dia. Show, meninas! :)
Postado por 
Diana Sobreira
 em 03/12/2011 18:46

Parabens a iniciativa das professoras 
Nesse momento que tanto se questiona a educaÃ§Ã£o, a forma de intervenÃ§Ã£o dos 
profissionais em sala de aula. O descredito do sistema de ensino. Esse Ã© um 
exemplo que ainda podemos e devemos acreditar que a escola ainda tem papel 
importante na sociedade.
Postado por 
Regina Raposo
 em 06/12/2011 09:22
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Sou ex-aluno e ex-monitor multimÃ-dia da Rose. Me emociona ver que minha eterna 
escola continua firme e forte criando cidadÃ£es de verdade para o mundo. 
Saudades eternas!
Postado por 
Arthur Britto
 em 13/07/2012 20:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/11/2011

 <TÃTULO>
Construindo Valores no CIEP Juscelino Kubitschek

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, bairroeducador, escolasdoamanhÃ£.

O 
Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico do 
CIEP Juscelino Kubitschek 
visa Construir os Valores Humanos junto Ã  Comunidade Escolar. SÃ£o eles: 
respeito e responsabilidade; toler
ncia; 
amor; 
liberdade; honestidade; simplicidade e 
humildade; 
cooperaÃ§Ã£o e 
uniÃ£o; 
paz e 
felicidade

[FOTO]

Nessa pespectiva, o
Bairro Educador 
visa contribuir com o projeto, desenvolvendo uma trilha Educativa e trabalhando 
conceitos sobre identidade, na qual o estudante desenvolve o conhecimento da 
comunidade e de si mesmo. Como parte do autoconhecimento, desenvolvemos oficinas
de EducaÃ§Ã£o Sexual intituladas 
Sexo, Amor e Responsabilidade
 com apoio metodolÃ³gico do 
Instituto CrianÃ§a Ã© Vida
. Nessas oficinas, alÃ©m do trabalho sobre o tema da sexualidade, tambÃ©m se 
desenvolvem atividades de interpretaÃ§Ã£o e produÃ§Ã£o textual. A partir do 
momento em que o estudante se reconhece e se estima, pode desenvolver os valores
com relaÃ§Ã£o ao outro.
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O Projeto Bairro Educador faz parte do 
Programa Escolas do AmanhÃ£
 e tem como meta contribuir para a formaÃ§Ã£o integral dos alunos de primeiro e 
segundo segmento da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o. Para isso, investe no 
fortalecimento da comunidade escolar por meio de alianÃ§as e articulaÃ§Ãµes com 
atores locais e regionais que possam contribuir para aprendizagem dos alunos. O 
Projeto promove e estimula as redes e processos de comunicaÃ§Ã£o local, com o 
foco no aumento da participaÃ§Ã£o de indivÃ-duos e instituiÃ§Ãµes nos processos 
educativos da comunidade escolar.

TambÃ©m pensando na construÃ§Ã£o de Valores, o Bairro Educador uniu as escolas 
de Manguinhos e parceiros locais no 
Dia 
D
 de Combate ao Lixo
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Bairro Educador, alÃ©m dessas atividades, articulou os seguintes parceiros 
para organizaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes educativas: 
ONG Turma do Bem
 que atravÃ©s do 
projeto Dentistas do Bem
, encaminhou 65 estudantes para tratamento odontolÃ³gico; O 
Unicirco
 que doou 100 ingressos para alunos, funcionÃ¡rios e seus familiares assistirem 
ao espetÃ¡culo TrapÃ©sio; o 
Projeto MemÃ³ria do Banco do Brasil
, atravÃ©s do qual foi montada a exposiÃ§Ã£o sobre a vida do Marinheiro JoÃ£o C
ndido no perÃ-odo de 03/10 a 07/10; O 
Instituto Estadual do Ambiente
 (Inea) e a 
Universidade Aberta da Fiocruz 
que desenvolveram aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o ambiental; o 
SESC de Ramos
, que levou o grupo 
Aumentando um Ponto
 para fazer contaÃ§Ã£o de estÃ³ria para os alunos; o teatro da 
Comlurb
, que apresentou a peÃ§a Sujogro no dia D; o 
grafiteiro Toquinho
, morador local que tem feito um trabalho voluntÃ¡rio na escola para 
identificaÃ§Ã£o de novos talentos; 
Biblioteca Parque de Manguinhos
 visita pela 1
 vez por algumas turmas; 
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Museu da Vida da Fiocruz 
visitado pelos alunos do 4
 ano.

O Rioeduca.net agradece o material desse post que fora gentilmente enviado por
 Mary LanÃ§a - Gestora de N
cleo - Bairros Educadores MarÃ©/Manguinhos/Complexo do AlemÃ£o

4Âªcre
(164)

bairroeducador
(18)

escolasdoamanhÃ£
(15)

 <COMENTÃRIOS>

Sempre afirmei que  a porta de entrada para a sociabilidade Ã© a visita 
cultural. Continuem nessa busca de melhores caminhos para que alunos possam 
conhecer o que de maravilhoso nossa cidade oferece. ParabÃ©ns  Ã  Mary LanÃ§a - 

Página 1667



RIOEDUCA 1
Gestora de NÃºcleo - Bairros Educadores MarÃ©/Manguinhos/Complexo do AlemÃ£o e a
toda sua equipe. ParabÃ©ns CIEP Juscelino Kubitschek!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 24/11/2011 07:44

PARABÃ‰NS A TODA EQUIPE DE CIEP JUSCELINO KUBITSCHEK. SÃƒO TAIS AÃ‡Ã•ES QUE 
LEVAM OS EDUCANDOS A REFLETIREM SOBRE SUAS VIDAS, E ASSIM, APRENDEREM A SER 
PESSOAS MELHORES.
Postado por 
Petronilha Alice Almeida Meirelles
 em 24/11/2011 10:22

ParabÃ©ns a todos do Ciep Juscelino Kubitschek, pelo excelente trabalho 
desenvolvido. Com aÃ§Ãµes como essas, conseguiremos modificar e tornar cada vez 
melhor o mundo em que moramos. Um grande abraÃ§o para todos e para Ana Acioly .
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 24/11/2011 12:43

JÃ¡ estudei nesse CIEP, fico feliz que alguÃ©m possa mostrar as coisas boas que 
existem por lÃ¡. NÃ³s tambÃ©m fazemos coisas boas!
Postado por 
Leticia
 em 24/11/2011 14:47

ParabÃ©ns pelo Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico.Trabalhar desenvolvendo valores nos
alunos Ã© o melhor caminho para que tenhamos uam sociedade mais justa ,de paz 
,cooperaÃ§Ã£o,humanidade e amor.
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/11/2011 22:54

PARABÃ‰NS Ã€ EQUIPE DO CIEP JK E DO BAIRRO EDUCADOR! Ã‰ UMA PARCERIA QUE DEU 
CERTO!

  CONTINUEM DESENVOLVENDO PROJETOS QUE AGREGUEM VALORES. A SOCIEDADE TERÃ O 
RETORNO NO FUTURO!
ABRAÃ‡OS A TODOS,
SANDRA JARDIM
Postado por 
Sandra Jardim
 em 29/11/2011 19:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 29/11/2011

 <TÃTULO>
Jovens Leitores, um Despertar para a Leitura na EM FranÃ§a
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<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.
A leitura nos faz encontrar um caminho para a realidade, o sonho, pois
sonhar Ã© real, faz bem Ã  alma e Ã  sa
de.
A
Escola Municipal FranÃ§a, atravÃ©s da Sala de Leitura, encontrou um caminho: 
Projeto Jovens Leitores

[FOTO]

E aconteceu...

[FOTO]

[FOTO]
Desenvolvimento

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Atuou na polÃ-tica como deputado e por volta de 1930, durante a RevoluÃ§Ã£o, 
Viriato Correia foi preso, mas quando liberto se dedicou integralmente Ã  
literatura e ao teatro.

[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns Ã  Sala de Leitura Viriato Correia e a EM FranÃ§a pela oportunidade de
conhecermos seu trabalho.
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ConheÃ§a o blog clicando no link 
http://emfranca2011.blogspot.com/

[FOTO]
Prof
 Regina Bizarro Representante do Rioeduca na 5
CRE
E-mail: reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: @rebiza

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)
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 <COMENTÃRIOS>

A professora Ruth Rosa Ã© realmente demais, adoro. AliÃ¡s, as professoras de 
salas de leitura sÃ£o todas excelentes e em especial, deixo minha homenagem a 
minha querida amiga Vera Gomes, que representa a Sala de Leitura da nossa E. M. 
Mozart Lago e que eu adoro demais. Exemplo de pessoa e de profissional que faz o
que gosta sempre com amor e dedicaÃ§Ã£o. Beijos para todas.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 29/11/2011 12:55

Trabalho excelente desta escola.

"Um livro Ã© um brinquedo feito com letras. Ler Ã© brincar."
Rubem Alves
O professor deve levar o aluno a brincar e ter prazer na leitura.NÃ£o ler por 
obrigaÃ§Ã£o para realizar tarefas cansativas ou provas.Assim o aluno terÃ¡ 
prazer e amor pela leitura.
Postado por 
Fatima Braga
 em 29/11/2011 20:02

Lindo o blog de vcs e estou seguindo.Aproveite e siga o da General OsÃ³rio tbm.
Postado por 
Fatima Braga
 em 29/11/2011 20:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/11/2011

 <TÃTULO>
TrÃ¢nsito: Aprendendo na Escola, Praticando na Vida

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

     Na Escola Municipal Waldir Azevedo 
Franco o tema EducaÃ§Ã£o para o Tr
nsito gerou um projeto e tanto!!!

Com o objetivo de desenvolver valores essenciais Ã  vida plena e Ã  convivÃªncia
socialmente justa por meio da educaÃ§Ã£o e do ensino para o tr
nsito, a Escola Municipal Waldir Azevedo Franco realizou o projeto Tr
nsito na Escola.

[FOTO]

Página 1671



RIOEDUCA 1
[FOTO]

A bicicleta Ã© um meio de transporte econÃ´mico, saudÃ¡vel e sustentÃ¡vel!

[FOTO]

[FOTO]
No encerramento do projeto, a equipe da escola Waldir Azevedo Franco realizou 
uma linda festa: uma mostra de danÃ§a com m
sicas
relacionadas ao tr
nsito.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)
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 <COMENTÃRIOS>

Bom dia!!!!  Sou funcionÃ¡ria da rede (0817070) e mÃ£e da aluna Lorena da turma 
1201 da E. M. Waldir Azevedo Franco, onde jÃ¡ atuei como regente de turma.  
MENINAAAAAAAAAASSSSSSSS, PARABÃ‰Ã‰Ã‰Ã‰Ã‰Ã‰NSSSS!!!!!!!!!!!
ParabÃ©ns pelo lindo trabalho!!!!!!!  Realmente o trÃ¢nsito Ã© algo que se deve 
ser ensinado nas escolas para que nossas crianÃ§as sejam multiplicadoras da 
educaÃ§Ã£o do trÃ¢nsito.  Vivemos uma realidade terrÃ-vel onde qualquer um acha 
que pode conduzir um veÃ-culo seja Kombi, Van, Motos, Biz. etc... E isso Ã© 
terrÃ-vel para nossa sociedade.  Sejamos, entÃ£o o bom exemplo!!!
Beijos a toda FamÃ-lia WAF,
Vivi
Postado por 
Viviane Lazarini GuimarÃ£es
 em 23/11/2011 11:57

Gente, que trabalho lindo! A 8Âª cre tem mostrado a cada semana uma publicaÃ§Ã£o
melhor ... Fiquei fÃ£! ParabÃ©ns, EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.
Postado por 
Sonia Maria
 em 23/11/2011 14:30

AÃ§Ãµes como esta, salvam vidas! ParabÃ©ns pelo post que incentiva outras 
escolas a fazerem o mesmo.
Postado por 
Sophia Marques
 em 23/11/2011 19:31

Que amor de crianÃ§as! DÃ¡ uma grande saudade desses fofos, ver esse clima de 
integraÃ§Ã£o. Lindo Neilda!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 23/11/2011 20:38

Sou CP da EM Pintor Lasar Segall
Adorei ler e ver as fotos sobre o projeto trÃ¢nsito.ParabÃ©ns! a todos os 
professores e a todas as pessoas que participaram do projeto. 
abrs...
Postado por 
sonia maria
 em 23/11/2011 21:09

Neilda, agradecemos o carinho e o respeito pelo trabalho da Escola . Bjs WAF.
Postado por 
AndrÃ©a Dantas
 em 23/11/2011 23:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
TerÃ§a-feira, 22/11/2011

 <TÃTULO>
Resultados da Pesquisa ITICs

     Pesquisa realizada na Rede Municipal do 
Rio de Janeiro em 2010 mostra como professores, diretores e alunos de nossas 
escolas lidam com as novas tecnologias de informaÃ§Ã£o e comunicaÃ§Ã£o

Entre os dias 24 de maio e 02 de julho de 2010, diretores, professores e alunos 
foram submetidos a uma pesquisa quantitativa que tinha como objetivo conhecer a 
utilizaÃ§Ã£o das diversas tecnologias de informaÃ§Ã£o e de comunicaÃ§Ã£o no 
ambiente escolar, a fim de subsidiar a demanda de aÃ§Ãµes relativas ao uso de 
novas tecnologias nas escolas municipais do Rio de Janeiro.

Clique na imagem abaixo e conheÃ§a o resultado desta pesquisa baseado no 
preenchimento de 32182 questionÃ¡rios.

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/11/2011

 <TÃTULO>
Blog da E. M. Dalila Tavares

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogdeescolas.

Ã‰ com grande satisfaÃ§Ã£o que apresentamos mais um blog da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o. A professora Claudia Ã© a responsÃ¡vel 
pela criaÃ§Ã£o e manutenÃ§Ã£o do blog da E. M. Dalila Tavares que nos traz 
muitas postagens interessantes dos trabalhos e projetos desenvolvidos na escola.

[FOTO]

Vamos conhecer 
Um pouquinho de sua
HistÃ³ria
.

A E.M. Dalila Tavares fica localizada na Rua Jornalista Sabino de Lemos, s/n
 Parque Francisco JosÃ©, Campo Grande,R.J. 

Inaugurada em 19 de marÃ§o de 1965, a Escola recebeu esse nome, em homenagem a 
uma educadora brasileira, Dalila Tavares diplomada pela antiga Escola Normal do 
Distrito Federal.

Dalila chegou a Campo Grande em 1913, designada para a primeira Escola Mista. 
Mas tarde esta escola recebeu o nome de Augusto de Vasconcelos e foi dirigida 
pela professora Dalila 

Tavares por 18 anos.

Nossa Escola atende hoje 289 crianÃ§as (do 1
 ao 5
 ano do Ensino Fundamental) divididas em 2 turnos

.

Em marÃ§o completamos 46 anos, construindo uma histÃ³ria de empenho e 
dedicaÃ§Ã£o, pois somos uma escola que busca o saber, acima de tudo.
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Nossa meta Ã© uma educaÃ§Ã£o plena e de qualidade.

Agora vamos conhecer a equipe da escola:

Nossa equipe Ã© comprometida em oferecer um ensino de qualidade. Por assim dizer
nosso sucesso Ã© fruto desse compromisso...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Navegando pelo blog, podemos conhecer muitos trabalhos e projetos desenvolvidos 
pela escola e que valem a pena serem vistos, dentre eles estÃ£o o projeto sobre 
alimentaÃ§Ã£o, passeios, sa
de bucal, festas, teatro, Sarau de Poesias e muito mais. 

Escolhemos para esta postagem uma experiÃªncia que foi realizada pela turma 
1502, orientada pela professora Fabiana que vivenciou ao longo dos dias uma 
experiÃªncia Ã-mpar.

A partir de uma atividade do Caderno de Apoio, um aluno trouxe para sala de aula
uma lagarta, e a turma resolveu esperar para ver se ela se transformaria mesmo 
em uma borboleta.

Colocaram-na numa caixa com folhagens e a cobriram com filÃ³.

A cada dia observavam... observavam... e nada .

AtÃ© que hoje nasceu!!! 

E para surpresa de muitos, linda, linda!!! Mas... nÃ£o era uma borboleta, e sim 
uma mariposa.

[FOTO]

[FOTO]

E as descobertas continuaram...
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E atravÃ©s de uma pesquisa, a turma aprendeu vÃ¡rias diferenÃ§as entre 
borboletas e mariposas. 

As borboletas, ao pousarem, suas asas se mantÃªm verticalmente e seus hÃ¡bitos 
sÃ£o diurnos.

As mariposas, ao pousarem, suas asas se mantÃªm abertas e seus hÃ¡bitos sÃ£o 
noturnos...

[FOTO]

[FOTO]

E depois, muito entusiasmados, libertaram a linda mariposa, que voou ..

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos e Ã  linda mariposa, que voltou ao seu habitat natural!!!

[FOTO]

Quer conhecer o blog da E. M. Dalila Tavares? Basta clicar no link abaixo:

http://escoladalilatavares.blogspot.com/

ParabÃ©ns a equipe da E. M. Dalila Tavares pelos belos trabalhos desenvolvidos e
a professora Claudia pela criaÃ§Ã£o do blog. 

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .

Se vocÃª Ã© professor ou aluno da 9
 CRE e quer divulgar seu blog ou projeto escreva para a representante da sua CRE
marciacerqueira@rioeduca.net, vocÃª tambÃ©m pode me encontar no Twitter 
@marciacrisalves.
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9Âªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ alunos,professores e funcionÃ¡rios da Dalila Tavares.
Fui aluna dessa escola nos anos de 1985 e 1986.Tenho muitas saudades!Minha 
professora foi a Selma.
Beijos em todos,
Kelly Cristina Costa Nunes
Postado por 
kelly
 em 24/11/2011 09:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/11/2011

 <TÃTULO>
Ciep Amilcar Cabral Defende o Direito da Escola PÃºblica de Qualidade

<TAGS>
Tags: 
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8Âªcre.

AmÃ-lcar Cabral passou toda sua inf
ncia em Cabo Verde e apesar de viver as dificuldades de uma crianÃ§a criada na 

 Ãfrica dos anos 40, viu na EducaÃ§Ã£o uma saÃ-da para sonhar com a liberdade de 
seu povo!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>
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ParabÃ©ns pelo trabalho de qualidade desenvolvido neste CIEP.Estou seguindo o 
blog de vcs.Siga o da G.O tbm.
http://bragafatima-educao.blogspot.com/
obrigada 
bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 25/11/2011 09:28

Fico muito feliz que todos conheÃ§am a histÃ³ria do patrono de nossa escola e 
saibam que como ele, hoje a nossa histÃ³ria tambÃ©m Ã© de sucesso.
Postado por 
DÃ©bora Lira
 em 25/11/2011 09:44

Gostei da postagem, porque cada vez mais fico sabendo da histÃ³ria dos patronos 
das escolas daqui de perto. Muito bom!
Postado por 
Sylvia Gois
 em 25/11/2011 12:27

Gostei da postagem, porque cada vez mais fico sabendo da histÃ³ria dos patronos 
das escolas daqui de perto. Muito bom!
Postado por 
Sylvia Gois
 em 25/11/2011 12:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/11/2011

 <TÃTULO>
Tirando a ViolÃªncia de Cena

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos, protagonismojuvenil.
O PROINAPE (Programa Interdisciplinar de Apoio Ã s Escolas) acompanhou a Escola 
Municipal Gonzaga da Gama Filho e realizou o projeto Tirando a ViolÃªncia de 
Cena, trabalho que impactou os alunos da escola e trouxe mudanÃ§as 
significativas

Os alunos da turma 1703 da Escola Municipal Gonzaga da Gama, nÃ£o imaginavam o 
quanto aprenderiam quando conheceram a Equipe do PROINAPE. Professores, 
PsicÃ³logos e Assistentes Sociais abraÃ§aram a idÃ©ia de desenvolver com os 
adolescentes um trabalho que realmente tivesse impacto em suas vidas. E 
conseguiram!

[FOTO]
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Antes do projeto, a turma indicava , atravÃ©s de falas, comportamentos e 
atitudes que precisavam de um olhar especial, focado na sua realidade, alÃ©m de 
um ensino contextualizado, voltado para a sua necessidade. O PROINAPE aceitou o 
desafio, arregaÃ§ou as mangas e mergulhou no intenso mundo das meninas e meninos
da turma 1703. Um mundo repleto de vida, curiosidade, questÃµes, criatividade e 
talentos!

No inÃ-cio, o trabalho nÃ£o foi fÃ¡cil, mas o ouvido sempre atento da equipe, 
possibilitou aos estudantes grandes descobertas e in
meras possibilidades de crescimento pessoal e aprendizagem significativa.

De modo suave, 

vocÃª pode sacudir o mundo.

(Mahatma Gandhi)

[FOTO]

Com o espaÃ§o concedido pela equipe, os jovens falaram de suas ang
stias, d
vidas, incertezas, sonhos e desejos. E, como as conversas giravam 
significativamente em torno da questÃ£o da violÃªncia, concluÃ-ram que 
trabalhariam o projeto 
Tirando a ViolÃªncia de Cena.
 Escolheram tambÃ©m construir um jornal para tratar desse assunto tÃ£o urgente e
necessÃ¡rio.

Depoimentos dos Alunos Sobre ViolÃªncia

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Conquistas do Projeto

Com a possibilidade de transformar problemas em oportunidades de aprendizagem, 
os alunos confeccionaram um jornalzinho, ou melhor um Boletim. Trabalharam em 
grupos de pesquisa dentro da escola, e superaram as expectativas de todos, 
criando poesias, parÃ³dias, resenhas e textos com depoimentos e reflexÃµes que 
emocionam o leitor.

[FOTO]

Confira algumas produÃ§Ãµes que foram publicadas

no Boletim do 
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Tirando a ViolÃªncia de Cena

ReflexÃµes sobre ViolÃªncia

Irei falar um pouco de violÃªncia fÃ-sica, o que significa para mim um ato ruim,
um ato feio, ridÃ-culo. Um dos atos que leva Ã  violÃªncia fÃ-sica, bater, 
sacudir, queimar, jogar no chÃ£o, etc. Leva a danos corporais e atÃ© pode ser 
preso devido ao ato de cometer o crime. A soluÃ§Ã£o Ã© evitar confusÃµes e bate 
boca, violÃªncia verbal que acaba levando Ã  violÃªncia fÃ-sica, e acaba 
acontecendo o que vemos hoje.

 Danos emocionais;

 Frequentemente crianÃ§as, vÃ-timas de violÃªncia tornam-se adultos violentos;

 Pais que foram maltratados na inf
ncia tendem a repetir esse comportamento com seus filhos;

 CrianÃ§as e adolescentes que sofrem de maus tratos, tendem a fugir desta 
situaÃ§Ã£o e podem terminar nas ruas, Ã s vezes envolvido com drogas e 
prostituiÃ§Ã£o;

 Muitas vezes as lesÃµes provocadas podem causar a morte. Em outros, o 
sofrimento emocional provocado pela violÃªncia pode levar ao suicÃ-dio.

(Pesquisa feita pelos alunos Vanderson e Brenda.
)

ProduÃ§Ãµes

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza o PROINAPE pela dedicaÃ§Ã£o, empenho e amor ao trabalho 
que desenvolvem com as turmas. Parabenizamos os alunos pela garra, 
determinaÃ§Ã£o, superaÃ§Ã£o em vencer os desafios com atitudes transformadoras.

EducaÃ§Ã£o se faz com diÃ¡logo, parceria, trabalho e muito amor!

A turma de sua escola , superou desafios e tem uma histÃ³ria para contar?

Envie e-mail para 
ruteferreira@rioeduca.net 

e divulgaremoso trabalho de sua escola.
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projetos
(334)

1Âªcre
(234)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Todos contra a violÃªncia! Legal o trabalho do PROINAP.
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/11/2011 07:23

Todos contra a violÃªncia, sempre! Eu apoio esta ideia!
Postado por 
Professora Edilene Almeida
 em 28/11/2011 11:12

O PROINAP oportuniza um acompanhamento especial. Ã‰ muito bom saber que nÃ£o 
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estamos sÃ³s nesse processo.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 28/11/2011 18:51

Assunto muito importante para se tratar em todas as escolas do Rio de Janeiro! 
NÃ£o Ã  violÃªncia!!
Postado por 
Adriano
 em 28/11/2011 19:29

Lindo trabalho! Principalmente por nÃ£o deixarem de acreditar que a Paz Ã© 
possÃ-vel! Que as atitudes de nÃ£o violÃªncia sÃ£o sempre mais difÃ-ceis, porÃ©m
com conseqÃ¼Ãªncias infinitamente mais poderosas, pois, permanecem para todo o 
sempre.
Um grande abraÃ§o a todos!
AndrÃ©a
Postado por 
ProfÂª AndrÃ©a Cardoso
 em 29/11/2011 07:15

Adorei este trabalho!!!
Muito legal este espaÃ§o para mostrar o que nossas equipes fazem e a 
participaÃ§Ã£o dos alunos.
ParabÃ©ns a todos que estiveram envolvidos neste trabalho.
Postado por 
Fernanda Tinoco
 em 29/11/2011 07:50

Muito bom trabalho. TODAS as escolas deveriam ter o apoio do PROINAP, pois a 
violÃªncia estÃ¡ em todos os lugares inclusive nos lares. Deus abenÃ§oe a todos 
quebuscam a PAZ.
Postado por 
Leci Alexandre
 em 29/11/2011 08:02

ParabÃ©ns professores. Muito legal !
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 29/11/2011 08:22

Tive a oportunidade de trabalhar junto aos profissionais do PROINAPI e digo que 
o trabalho, alÃ©m de produzir frutos maravilhosos, Ã© desenvolvido por pessoas 
competentes e com ideais nobres de construÃ§Ã£o de uma sociedade mais justa e 
gentil para com todos. ParabÃ©ns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido pela 
Escola Municipal Gonzaga Gama Filho.
Postado por 
Santos
 em 29/11/2011 12:31

Trabalho importantÃ-ssimo, ainda mais com a chancela do PROINAP! Ficamos 
orgulhosos de todos vocÃªs. ParabÃ©ns!
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JosÃ© Luiz - 1Âª CRE
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 29/11/2011 12:45

ParabÃ©ns pela brilhante abordagem do tema! Um abraÃ§o,
Postado por 
Ana Paula Reguete
 em 29/11/2011 18:58

ParabÃ©ns aos alunos e professores pelo trabalho. Somente semeando entre os 
jovens a cultura da paz Ã© que podemos acreditar num mundo melhor.
Postado por 
Ines Resende
 em 29/11/2011 21:57

Obrigada a todos pela forÃ§a. Estamos orgulhosas dos alunos da Turma 1703, e 
agradecemos Ã  Escola e aos alunos por podermos contribuir para uma reflexÃ£o 
sobre a violÃªncia e estratÃ©gias para combatÃª-la.
Assistente Social Marcia Spinelli
PsicÃ³loga Sandra Ramos
Postado por 
Sandra Ramos
 em 04/12/2011 21:44

ParabÃ©ns a todos que contribuiram para essa maravilhosa AÃ§Ã£o! A chave para a 
nÃ£o violÃªncia Ã© o investimento no protagonismo juvenil. O PROINAP representa 
uma frente assaz importante neste processo! Paz e Bem, em 2012, a todos/as que 
participaram/participam das AÃ§Ãµes.
Postado por 
Beatriz Santos
 em 26/12/2011 13:23

Adorei esta   pequena amostra do que Ã©  o PROINAPE , que trabalha   nas 10 
CREs, sempre com muita dedicaÃ§Ã£o e empenho.
Postado por 
Rosane
 em 15/03/2012 13:23

Trabalho legal, o PROINAPE deveria estar em todas as escolas com alto Ã-ndice de
violÃªncia. Tenho certeza que chegaremos lÃ¡.
Postado por 
Marilza
 em 27/07/2012 19:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/11/2011

 <TÃTULO>
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EstÃ¡ no Ar, a RÃ¡dio Ativa Narcisa AmÃ¡lia

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns aos professores e alunos da escola pelo belÃ-ssimo trabalho!
Postado por 
ANALETE PAES
 em 30/11/2011 21:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/11/2011

 <TÃTULO>
Colocando a MÃ£o na Massa

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, creches, projetos, blogsdeescolas.

A professora CÃ¡tia Cristina, leitora assÃ-dua do Portal Rioeduca.Net, sempre 
presente em nossas redes sociais, reeleita este ano diretora da Creche Municipal
Zilka Salaberry, na qual realiza um reconhecido trabalho de qualidade, mais uma 
vez prestigia este nosso espaÃ§o ao enviar alguns dos novos trabalhos. O 
destaque ficou para o 
Colocando a MÃ£o 
na Massa
, onde os pais sÃ£o convidados a participar das mesmas atividades realizadas por
seus filhos com as educadoras da creche. O objetivo Ã© estreitar ainda mais os 
laÃ§os entre a escola e os responsÃ¡veis, entre os responsÃ¡veis e seus filhos, 
oportunizando uma maior interaÃ§Ã£o escola-comunidade.

[FOTO]

COLOCANDO A MÃƒO NA MASSA -

CRECHE ZILKA SALABERRY

Assim define a prof
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 Catia Cristina, os objetivos gerais de sua Unidade Escolar: 
Creche Municipal Zilka Salaberry, onde se aprende brincando. Nossa meta: uma 
educaÃ§Ã£o saudÃ¡vel com os pequeninos. Nosso objetivo: educar usando o l
dico, as emoÃ§Ãµes e as diversas percepÃ§Ãµes. Nosso ideal: a socializaÃ§Ã£o
.
Ela e sua equipe certamente alcanÃ§am os objetivos propostos, a resposta ao 
sucesso deste preendimento pedagÃ³gico e de toda dedicaÃ§Ã£o da equipe veio com 
a reeleiÃ§Ã£o da prof
 Catia para o cargo de diretora! 

Recordemos que a 
C.M. Zilka Salaberry

foi premiada, no dia 22 de agosto, no Teatro Carlos Gomes, por projetos 
realizados que concorreram ao 
TrofÃ©u RioEduca 2011

 em
duas modalidades:

 PROJETO RIO SUSTENTÃVEL e AQUARELA DO BRASIL. Os projetos premiados foram: 
Reciclando e Cuidando do Meio Ambiente

, 
Salvando o Planeta e Pintando o Sete com as Cores da Copa

[nas 
Notas

, confiram as postagens do 
Rioeduca.Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece 

sobre os projetos e outras atividades da creche]. 

Esta Ã© mais uma das Unidades Escolares de nossa rede que levam o trabalho 
a sÃ©rio, com copetÃªncia e dedicaÃ§Ã£o, e merece todo o nosso reconhecimento! 
ParabÃ©ns!

O que Ã© o projeto 
Colocando a MÃ£o na Massa
?

Deixo a palavra Ã  prÃ³pria professora Catia Cristina: 
Os responsÃ¡veis foram convidados a colocar a mÃ£o na massa criando, contando, 
brincando, jogando e participando de in
meras atividades infantis, em que os adultos desenvolvem atividades que as 
crianÃ§as fazem na creche. O resultado foram pais e mÃ£es contando histÃ³rias, 
falando da suas experiÃªncias com a leitura, fazendo trabalhos de coordenaÃ§Ã£o 
motora com jogos e tinta, pintando o sete, criando dobraduras, fazendo molduras 
decorativas, brincando de roda e relembrando os tempos da inf
ncia! No final, um coffe brake para ativar o apetite
.
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[FOTO]

As mÃ£es criando e modelando bichinhos com a educadora Fabiana.

[FOTO]

Os pais fazendo arte!

NÃ£o sÃ³ as mamÃ£es, os papais tambÃ©m participam!

[FOTO]

Timidez com a tinta? Que nada! Os pais fizeram muita arte neste dia, tal como 
seus pequeninos!

[FOTO]

Olhem a alegria do pai! Estas atividades certamente estreitarÃ£o tambÃ©m os 
laÃ§os com seus filhos!

E a FamÃ-lia, como estÃ¡?

[FOTO]

[FOTO]

Que delÃ-cia, um dia para ser crianÃ§a como nossos filhos!

[FOTO]

Brincando de roda...

[FOTO]

Prof
 Catia Cristina (de preto), na roda, com os pais e educadores

NOTAS:

(1) 
Blog Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
Projetos realizados na Creche Municipal Zilka Salaberry
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1245

(2) 
Blog Rioeduca Net - A revoluÃ§Ã£o Acontece
: 
U.E.xpondo / 6
.CRE e Dia do AbraÃ§o na C.M. Zilka Salabery
:
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http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1011

(3) 
Blog Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
Cativar...Acolher...Conhecer... 2
 U.E.xpondo (Parte II) e outros destaques da 6
CRE
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1381

(4) 
Blog Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
Blog 6
CRE: Creche M. Zilka Salaberry
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=780

[FOTO]

PRESTIGIEM TAMBÃ‰M ESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

 DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÃRIOS QUE FAZEM A 
EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E 
DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÃ“S?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

6Âªcre
(247)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo lindo trabalho de toda a equipe.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 20/03/2012 19:39

ParabÃ©ns pelo lindo trabalho de toda a equipe.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 20/03/2012 19:39

eu sou muito muito grata por termos uma creche tÃ£o bem equipada,nÃ£o sÃ³ de 
coisas novas e modernas mais sim de bom educadores que temos na creche.sou mÃ£e 
da aluna daniele e que esta na creche a 2 anos.meu outro filho se formou ano 
passado e agora ele e a minha filha de 5 anos estÃ£o no ciep glauber rocha que 
tambÃ©m tem um otimo ensino.eu sempre que da e posso estou na creche para poder 
ver de perto os trabalhos que as crianÃ§as desenvolvem.dona catia sempre da 
atenÃ§Ã£o a todas as mÃ£es .eu sempre estou muito bem informada em relaÃ§Ã£o a 
minha nenem na creche, pois eu sempre converso com as tias, e nos damos super 
bem.esto ansiosa para as festividades que vem por ai como a pascoa.que deus 
abenÃ§oe a todos, da cre, do blog do rio educa e todas as 
professoras,recreadoras e diretoras de creche e escolas . e nÃ£o podemos 
esquecer das merenderas,e o pessoal da limpeza.bjs bjs e fiquem com deus.
Postado por 
angela
 em 26/03/2012 19:23
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Mais uma vez a creche  C.M. Zilka Salaberry, saindo na frente, inovando criando 
e transformando o espaÃ§o educacional.A integraÃ§Ã£o dos pais Ã© visÃ-vel, 
contribuindo de forma efetiva para o acompanhamento da vida escolar  de nossas 
crianÃ§as.ParabÃ©ns a toda equipe!
Postado por 
CÃ©lia VerÃ-ssimo
 em 12/05/2012 09:19

Muito legal esse projeto , onde os pais e filhos aprendem e brincam juntos ... 
porque as vezes nem sempre podem ter isso em casa , UM DIA EM FAMILIA ... muito 
legal mesmo !! ParabÃ©ns !!
Postado por 
KaynÃ£ Santana
 em 12/05/2012 23:15

Como sempre a CM Zilka dando um show de talentos!
ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 17/05/2012 15:29

Fico Feliz em perceber que hÃ¡ projetos tÃ£o bons sendo realizados Ã© uma Ã³tima
iniciativa. Meus ParabÃ©ns a todos que fizeram desse projeto uma realidade!
Postado por 
Thayane Menezes
 em 24/05/2012 08:38

Mais um trabalho da creche, a forÃ§a de vontade nunca acaba!
Postado por 
Peter Henrique
 em 25/05/2012 08:53

Sou porteira na creche Zilka, gosto muito de trabalhar na creche. O trabalho com
as crianÃ§as Ã© maravilhoso. Esse projeto Ã© muito legal e as mÃ£es gostam 
muito.
Postado por 
NatÃ¡lia Dutra
 em 05/06/2012 00:09

Ã‰ cada vez mais importante sensibilizar os pais para participarem da e na vida 
escolar dos seus filhos, recordar do tempo que eram crianÃ§as, dos sonhos, das 
dificuldades; criando a possibilidade de corrigir seus rumos.  ParabÃ©ns!!!
Postado por 
MARISE
 em 05/06/2012 14:49

Projeto da Creche Zilka mega showwwwwwwwwwwwww!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/06/2012 00:17

Página 1692



RIOEDUCA 1
Belo trabalho, qualidade e amor no cuidado e educaÃ§Ã£o com crianÃ§as!
Postado por 
gisele
 em 07/06/2012 09:49

ParabÃ©ns pelo projeto desenvolvido! Ã‰ sempre muito legal ver o resultado de um
bom trabalho de uma equipe escolar!
Postado por 
Roberto Rocha
 em 07/06/2012 14:55

Show de bola! O que mais achei incrÃ-vel foi que vocÃªs trouxeram os pais pra 
participar. Muito legal mesmo!
Postado por 
Rafael Parente
 em 10/06/2012 12:01

Muito bom! Adorei o projeto e todo trabalho desenvolvido por pais e professores.
A parceria escola e famÃ-lia Ã© muito importante para a figura principal de todo
o processo que Ã© o aluno.Um grande  abraÃ§o .Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 01/07/2012 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/11/2011

 <TÃTULO>
Os Blogs do PET Cardeal CÃ¢mara

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£o, pet, oficinas.

A Escola Municipal Cardeal C
mara exibe feliz os seus dois super blogs, o Polo Cardeal C
mara que Ã© destinado ao PET e o C
mara Digital que Ã© destinado Ã  Oficina de InformÃ¡tica Educativa. Neles 
podemos encontrar as novidades, os 
timos trabalhos realizados pelos alunos, os eventos e muito mais

[FOTO]

[FOTO]

O que Ã© PET?

PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho
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Nesses pÃ³los, os alunos comeÃ§am a vivenciar a cultura do trabalho, alcanÃ§ando
maior integraÃ§Ã£o social

O PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho tem como objetivo fazer com que os alunos 
adquiriram experiÃªncias relacionadas ao mundo do trabalho que expressem a busca
de outras formas de integraÃ§Ã£o social na formaÃ§Ã£o para a cidadania. Texto: 
SME - Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o

Nessa pespectiva, o espaÃ§o oferece muitas opÃ§Ãµes para uma formaÃ§Ã£o de 
qualidade e diversificada dentro do mercado de trabalho, Ã© o que podemos 
observar no quadro abaixo.

[FOTO]

Uma pequena mostra de suas oficinas:

Perdido seja para nÃ³s aquele dia em que nÃ£o se danÃ§ou nem uma vez! E falsa 
seja para nÃ³s toda a verdade que nÃ£o tenha sido acompanhada por uma 
gargalhada!

(Friedrich Nietzsche)

A danÃ§a estÃ¡ diretamente ligada ao corpo trabalhando o indivÃ-duo desde a sua 
interdisciplinariedade com a vida, o cotidiano e nas relaÃ§Ãµes humanas.
Prof. Cida - Oficina de DanÃ§a

[FOTO]

Internet Ã© positiva porque nos une, nos conecta. Inclusive a pessoas maiores. O
estar conectado nos prolonga a vida e nÃ£o apenas adiciona anos Ã  vida, mas 
vida aos anos.

(Luis Rojas Marcos)

Buscamos explorar as novas tecnologias de informaÃ§Ã£o e comunicaÃ§Ã£o aliadas 
as ferramentas online gratuitas que proporcionam aos alunos oportunidades de 
conhecer e aprender diversos assuntos ao mesmo tempo que criam conte
do e produtos que serÃ£o compartilhados na rede. 
Professor Marco A. Ananias - Oficina InformÃ¡tica Educativa na Web
2.0

Vale conferir o vÃ-deo colaborativo sobre as VisÃµes e ReflexÃµes relacionadas 
ao nosso Destino EcolÃ³gico

 [VÃDEO]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
v=c40tUCCc0xA
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[FOTO]

Visitem, acompanhem as novidades e comentem os posts nos blogs da E.M. Cardeal C
mara:

Polo Cardeal C
mara

C
mara Digital

O Rioeduca.net agradece ao 
Professor Marco Ananias 
pelo envio e sugestÃ£o dos blogs dessa pÃ¡gina e convida a vocÃª Professor ou 
aluno a enviar 
o seu blog tambÃ©m. Compartlhe essa ideia, entre em contato com o representante 
de sua 
CRE
.

4Âªcre
(164)
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educaÃ§Ã£o
(73)

pet
(8)

oficinas
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Muito legal o trabalho no Polo.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/11/2011 07:21

Muito legal poder compartilhar os trabalhos e atividades desenvolvidas por 
profissionais comprometidos com a educaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns!
Postado por 
Margarete
 em 28/11/2011 12:17

O trabalho do PET Cardeal CÃ¢mara Ã© muito bom!
NÃ³s da 4Âª CRE ficamos orgulhosos pelo resultado mostrado no Bolog e  pelo 
envolvimento dos profissionais e alunos!
ParabÃ©ns!
Sandra Jardim
Postado por 
SANDRA JARDIM
 em 29/11/2011 18:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/11/2011

 <TÃTULO>
Reinventando o Lixo: Isso Ã© Coisa da Arte na E.M. Dalva de Oliveira

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

Inspirados na obra de Vik Muniz , a professora Camila Marchon da Escola 
Municipal Dalva de Oliveira e a turma 1702 criaram a exposiÃ§Ã£o 
Reinventando o Lixo: Isso Ã© Coisa da Arte!
A experiÃªncia foi gratificante para todos os envolvidos e os trabalhos foram 
expostos, com imenso orgulho, na Mostra ConexÃ£o das Artes, promovido pela SME.
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[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/11/2011

 <TÃTULO>
#Papo Rioeduca - WebinÃ¡rio com Andrea Ramal
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<TAGS>
Tags: 
twitter, #paporioeduca.
FamÃ-lia e escola: a sinergia que leva ao sucesso
Imagine uma orquestra: cada instrumento tem sua parte, e seu som Ã© bonito 
quando ouvido sozinho. Mas quando todos tocam juntos, numa emocionante sinfonia,
o resultado Ã© muito mais prazeroso do que a soma das partes. Isso Ã© sinergia
.

     (Andrea Ramal)

Convidamos toda comunidade escolar para o primeiro WebinÃ¡rio Rioeduca.net, 
FamÃ-lia e escola: a sinergia que leva ao sucesso
, que acontecerÃ¡ no dia 30 de novembro de 2011. Nossa convidada especial serÃ¡ 
Andrea Ramal.

O webinÃ¡rio serÃ¡ realizado Ã s 20 horas do dia 30 de novembro e poderÃ¡ ser 
acompanhado por livestream e/ou via twitter com a hashtag #PapoRioeduca. A 
partir do twitter, as pessoas poderÃ£o sugerir perguntas que serÃ£o feitas Ã  
convidada Andrea Ramal e fazer comentÃ¡rios.

Data:
 Quarta-feira, 30 de novembro de 2011, Ã s 20 horas.

DuraÃ§Ã£o:
 uma hora.

Como acompanhar: 
atravÃ©s de sua conta no twitter, siga o perfil http://twitter.com/rioeduca . No
momento do webinÃ¡rio, o link para acompanhar o vÃ-deo em exibiÃ§Ã£o simult
nea serÃ¡ mostrado. Para acompanhar via twitter, basta introduzir a tag 
#PapoRioeduca em todos os seus tweets.

[FOTO]

Andrea Ramal
 Ã© Doutora em EducaÃ§Ã£o pela PUC-Rio, comentarista da Rede Globo, no 
Telejornal Bom Dia Rio (toda terÃ§a-feira Ã s 6h30) e tem livros publicados em 
vÃ¡rios paÃ-ses. Iniciou a carreira como professora de ensino fundamental e 
mÃ©dio e em seguida atuou por vÃ¡rios anos com formaÃ§Ã£o de professores e 
gestores de escolas e universidades, em diversos estados brasileiros e em alguns
paÃ-ses da AmÃ©rica Latina.

Saiba mais sobre a sua biografia e obras em seu Blog:

http://www.andrearamal.com.br
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twitter
(16)

#paporioeduca
(7)

 <COMENTÃRIOS>

Se eu nÃ£o esquecer estarei no papo #Papo Rioeduca.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/11/2011 22:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/12/2011

 <TÃTULO>
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Escritores Mirins - Criando e Reescrevendo na EM Rodolfo Garcia

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, projetos.

Desde 2002 a EM 05.14.017 Rodolfo Garcia, movida pela vontade de ampliar

     as oportunidades de aprimoramento da 
expressÃ£o oral e escrita, criou o

     Projeto 
Escritores Mirins
, que tem o objetivo de promover os alunos

     a criarem e a reescreverem diferentes 
tipos de textos,

     levando-os a conhecer a vida e a obra

     de escritores brasileiros.

A EM Rodolfo Garcia, hÃ¡ nove anos, decidiu mudar a vida
da escola proporcionando aos alunos um
projeto que funcionasse como uma 
estratÃ©gia para ampliar as oportunidades de aprimorar a expressÃ£o oral, a 
escrita, estimulando a leitura de diversos tipos de textos, buscando desenvolver
o imaginÃ¡rio infantil, mobilizando toda a escola para a construÃ§Ã£o do arquivo
e memÃ³rias da escola
.

Por conta desses anseios, a escola passsou a envolver
todos os alunos em atividades de leitura e escrita, criando e reescrevendo 
diferentes tipos de textos, como: crÃ´nicas, contos, fÃ¡bulas e outros.

Projeto Escritores Mirins

APRESENTAÃ‡ÃƒO:

Projeto realizado na Escola Municipal Rodolfo Garcia, desde o ano de 2002, nas 
turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil ao 5
 ano. Ciclo de FormaÃ§Ã£o da Aprendizagem. Esse projeto tem o propÃ³sito de 
envolver os alunos em atividades de leitura e escrita, levando-os a identificar 
e utilizar elementos da produÃ§Ã£o escrita e os diferentes tipos de textos, com 
maior liberdade de escolha e integraÃ§Ã£o significativa com o conte
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do escolar.

DURAÃ‡ÃƒO:

     Este projeto tem inÃ-cio no comeÃ§o do 
ano letivo, sempre que Ã© pertinente a produÃ§Ã£o de livros artesanais de 
histÃ³rias/poesias produzidas em sala de aula ou de sÃ-ntese do conte
do trabalhado.

     A cada ano hÃ¡ a escolha de um autor a 
ser homenageado, onde ao final, se dÃ¡ a culmin
ncia do projeto na Mostra de Escritores Mirins.

OBJETIVOS:

 Promover a integraÃ§Ã£o social entre os alunos;

 Promover a integraÃ§Ã£o com os pais e a comunidade;

 Estimular a produÃ§Ã£o de arquivos de memÃ³ria da escola atravÃ©s da 
confecÃ§Ã£o de livros artesanais, produzidos durante o ano por todas as turmas 
da escola;

 Promover momentos de leitura, escrita e reescrita de contos, crÃ´nicas; 
bibliografias e pesquisas;

 Conhecer e valorizar a vida e obra do homenageado;

 Utilizar a vida e obra do autor como centro de interesse para a revisÃ£o de 
conte
dos trabalhados durante o ano letivo;

 Confeccionar convites para que a comunidade participe da culmin
ncia do projeto;

 Reescrever ou dramatizar obras do autor;

 Enfeitar a escola para o dia do evento.

P
BLICO 
 ALVO:

CrianÃ§as da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 5
 ano, com faixa etÃ¡ria entre 4 e 12 anos, aproximadamente.

JUSTIFICATIVA:
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A organizaÃ§Ã£o escolar precisa ser reinventada para que todos aprendam de modo 
mais humano, afetivo e Ã©tico, integrando os aspectos individual e social, os 
diversos ritmos, mÃ©todos e tecnologias, para ajudarmos a formar cidadÃ£os 
plenos em todas as dimensÃµes. (...) Com as mudanÃ§as tÃ£o profundas em todos os
campos, a educaÃ§Ã£o precisa ser muito mais criativa, diferente, envolvente.
 (JosÃ© Manuel Moran)

     Dentro desta perspectiva, este projeto 
funciona como uma estratÃ©gia para ampliar as oportunidades de aprimorar a 
expressÃ£o oral, a escrita, estimulando a leitura de diversos tipos de textos, 
buscando desenvolver o imaginÃ¡rio infantil, mobilizando toda a escola para a 
construÃ§Ã£o do arquivo de memÃ³rias da escola. 

FUNDAMENTAÃ‡ÃƒO TEÃ“RICA:

A experiÃªncia da linguagem, e a da leitura especialmente, nÃ£o Ã© solitÃ¡ria, 
Ã© um produto construÃ-do na interaÃ§Ã£o em que os participantes atuam de forma 
ativa. Todo o percurso de aquisiÃ§Ã£o, desenvolvimento, construÃ§Ã£o da 
linguagem inicia-se na interaÃ§Ã£o social para entÃ£o se realizar, se consolidar
no interior do indivÃ-duo, ou seja, se internalizar. NÃ£o como cÃ³pia, mas como 
reelaboraÃ§Ã£o. Ã‰ assim, nesse movimento do social para o individual, pela 
mediaÃ§Ã£o do outro, que surgem o pensamento abstrato, a memorizaÃ§Ã£o, a 
atenÃ§Ã£o voluntÃ¡ria, o comportamento intencional, as aÃ§Ãµes conscientemente 
controladas, a generalizaÃ§Ã£o, as associaÃ§Ãµes, o planejamento, as 
comparaÃ§Ãµes, ou seja, as funÃ§Ãµes superiores da mente, as quais nos fazem 
humanos, de que fala Vigotsky.

     Ã‰ preciso que o educador, que tem como 
objetivo formar um leitor ativo, considere os recursos tÃ©cnicos e cognitivos 
que podem ser desenvolvidos por meio da leitura compartilhada. Lendo, comentando
e conversando sobre a leitura, numa verdadeira interaÃ§Ã£o em torno dos 
problemas de compreensÃ£o e interpretaÃ§Ã£o colocados pelo texto, esses 
procedimentos vÃ£o sendo explicados, exemplificados e exercitados conforme a 
necessidade dos leitores. A leitura nÃ£o se esgota no momento em que se lÃª, mas
expande-se por todo o processo de compreensÃ£o que antecede o texto, explora-lhe
as possibilidades e prolonga-lhe o funcionamento para depois da leitura 
propriamente dita, invadindo a vida e o convÃ-vio com o outro. A leitura, 
portanto, Ã© um modo de aprendizado permanente, nÃ£o sÃ³ porque possibilita a 
reconstruÃ§Ã£o e integraÃ§Ã£o de certas mensagens, mas, sobretudo, porque Ã© 
atravÃ©s dela que se exercita o conhecimento, e se estabelece relaÃ§Ã£o entre a 
fala e a escrita.

     Pensando na lÃ-ngua nÃ£o sÃ³ como meio 
de comunicaÃ§Ã£o, mas como forma de conhecimento, pode-se dizer que esta permite
ler a sociedade atravÃ©s de seus costumes e instituiÃ§Ãµes. Neste contexto, Ã© 
notÃ³ria a import
ncia da oralidade nas prÃ¡ticas escolares, pois permite a discussÃ£o, a 
reflexÃ£o e a interaÃ§Ã£o entre a fala e a escrita.
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     NÃ£o Ã© novidade que a construÃ§Ã£o do 
conhecimento Ã© facilitada e se torna mais prazerosa se pudermos visualizar o 
objeto de estudo, observando, desenhando, pintando, modelando sempre que 
possÃ-vel. AlÃ©m disso, a expressÃ£o artÃ-stica em suas diferentes linguagens 
(dramatizaÃ§Ãµes, parÃ³dias, 
raps
) possibilita o entrelace de conhecimentos no terreno criativo da condiÃ§Ã£o 
humana.

     Por isso a oralidade, o registro e a 
expressÃ£o artÃ-stica complementam suas aÃ§Ãµes neste projeto, deixando suas 
marcas durante toda esta troca.

PROCEDIMENTOS:

 ProduÃ§Ã£o de textos, coletivos e/ou individuais, sobre situaÃ§Ãµes diversas 
dentro da escola, durante todo o ano letivo.

 CorreÃ§Ã£o ortogrÃ¡fica destes textos, individual ou coletivamente, com 
auxÃ-lio ou nÃ£o do dicionÃ¡rio (dependendo do estÃ¡gio de leitura e escrita em 
que a crianÃ§a/ turma se encontra).

 DivisÃ£o destes textos, transmitindo/ revisando a noÃ§Ã£o de parÃ¡grafos e 
confecÃ§Ã£o dos livros.

 UtilizaÃ§Ã£o da expressÃ£o plÃ¡stica para ilustraÃ§Ã£o de todo livro e da capa.

 Pesquisas a respeito do escritor homenageado em diferentes mÃ-dias (internet, 
TV / DVD, revistas, jornais,...)

 ProduÃ§Ã£o de coreografias, dramatizaÃ§Ãµes, debates e reescritas, utilizando 
as obras do homenageado.

 ConfecÃ§Ã£o de livros artesanais, produzidos pelos alunos, a respeito da vida 
e/ou obra do homenageado.

 ProduÃ§Ã£o de cartazes sobre assuntos trabalhados baseando-se na vida e obra do
homenageado.

 ConfecÃ§Ã£o de enfeites para a escola, utilizando as obras do homenageado como 
tema.

RECURSOS:

AlÃ©m dos diversos recursos materiais disponÃ-veis em nossa escola, contamos com
as seguintes colaboraÃ§Ãµes para a realizaÃ§Ã£o deste Projeto:

 DireÃ§Ã£o/ CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica, com textos e artigos de estudos que 
ofereceram durante o ano a fundamentaÃ§Ã£o teÃ³rica que viabilizou o projeto.
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 Professora de Sala de Leitura, que participa na produÃ§Ã£o das coreografias, 
alÃ©m de supervisionar as dramatizaÃ§Ãµes das turmas voluntÃ¡rias e orientar a 
decoraÃ§Ã£o das salas temÃ¡ticas.

 Equipe Docente e discente, que realiza e aprimora o andamento do projeto, com 
suas idÃ©ias e sugestÃµes.

 Pais e responsÃ¡veis, que colaboram prontamente com sucatas e confecÃ§Ã£o de 
materiais diversos.

Embora eu nÃ£o seja rei, decreto nesse paÃ-s, que toda, toda crianÃ§a tem 
direito de ser feliz.
 Ruth Rocha 

Por que do Projeto Escritores Mirins na EM Rodolfo Garcia

Em
2005 a escola entendeu que precisava levar os alunos a contextualizar o projeto 
colocando a mÃ£o na massa, fazendo-os, de fato, 
escritores mirins
. 

EntÃ£o, decidimos em comum com os pais, a ediÃ§Ã£o de livros por parte das 
turmas orientadas pelas professoras
, relata a diretora, prof
 Selma. 

Conhecendo o projeto 
Abrace um Aluno Escritor
, que nasceu de uma experiÃªncia bem sucedida de um grupo de professores na 
favela de Acari entre 2001 e 2002, a escola decidiu
concretizar
esse desafio.

Foram editados cinco livros pelo Abrace, que fazem parte do acervo da escola.

Abaixo, livros editados pelo ABRACE

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Aproveitando a oportunidade, no dia em que estive
em visita Ã  escola, pedi a
professora Keila, Coordenadora PedagÃ³gica, se poderia lÃª-los. Li os cinco e 
posso afirmar que os livros
sÃ£o Ã³timos, com textos precisos e, o mais importante, criados pelos alunos,
sintetizando seus
anseios e sonhos.

Escritores Mirins colocam a 
mÃ£o na massa

Durante esses nove anos de existÃªncia do projeto 
Escritores Mirins
, a escola vem trabalhando incansavelmente produÃ§Ã£o de textos de autoria dos 
alunos. A cada ano a escola homenageia um escritor e este ano a homenageada Ã© a
escritora
 Sylvia Ortoff
.

Mas o trabalho nÃ£o para por aÃ-. A Escola criou atividades de autoria de 
livros, 
editados manualmente
, que sÃ£o feitos na prÃ³pria turma com a orientaÃ§Ã£o das professoras.

No dia em que estive de visita Ã  escola fiquei entusiasmada e encantada com os 
livros de autoria dos
alunos,
 tamanha quantidade de escritores e ilustradores. Levaria muito mais de uma 
semana para ler todos os livros que fazem parte do acervo da escola. 

Abaixo, alguns dos livros confeccionados pelos alunos,
que foram fotografados especialmente para serem mostrados atravÃ©s do Portal 
Rioeduca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

O Convite e a Culmin
ncia do Projeto

[FOTO]

O projeto teve sua culmin
ncia dia 28 de
 novembro, dia da
IX ExposiÃ§Ã£o Escritores Mirins,
onde
os alunos puderam ter a satisfaÃ§Ã£o
de receber seus responsÃ¡veis e convidados, para mostrarem todo o trabalho de 
criaÃ§Ã£o e recriaÃ§Ã£o de textos, alÃ©m de
homenagearem a escritora

Silvya Orthof.

Algumas fotos da IX ExposiÃ§Ã£o Escritores Mirins

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Todas as salas foram enfeitadas com o
tema desenvolvido pelas turmas. 

Cada trabalho lindo... Todos feito com muito capricho
, relata a Coordenadora PedagÃ³gica, prof
 Keila,
por e-mail.

A organizaÃ§Ã£o escolar precisa ser reinventada para que todos aprendam de modo 
mais humano, afetivo e Ã©tico, integrando os aspectos individual e social, os 
diversos ritmos, mÃ©todos e tecnologias, para ajudarmos a formar cidadÃ£os 
plenos em todas as dimensÃµes. (...) Com as mudanÃ§as tÃ£o profundas em todos os
campos, a educaÃ§Ã£o precisa ser muito mais criativa, diferente, envolvente.

JosÃ© Manuel Moran

Para saber mais sobre este projeto e outros
trabalhos
que a
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EM Rodolfo Garcia desenvolve com seus alunos, visite o blog
da escola:

http://emrodolfogarcia.blogspot.com/

Se vocÃª professor e/ou sua escola desenvolvem ou desenvolveram algum projeto 

ou atividade interessante; se vocÃª, sua escola ou se algum aluno tem blog, 

clique na imagem abaixo para obter o e-mail do representante do 

Rioeduca na sua CRE. 

[FOTO]

Representante do Rioeduca na 5
CRE -
Prof
 Regina Bizarro 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Achou interessante esta publicaÃ§Ã£o? 

EntÃ£o 

comente e/ou clique nas imagens abaixo e divulgue o Rioeduca

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a postagem!  Quando os alunos criam, produzem , tudo Ã© significativo!!! 
Regina, mais uma vez, parabÃ©ns pela bela escrita! Beijos
Postado por 
Rute Albanita
 em 02/12/2011 06:51

Ã‰ com muito orgulho que vejo aqui o resultado de um belÃ-ssimo trabalho. Ã‰ 
muito bom fazer parte desta equipe. ParabÃ©ns!!! Mil beijinhos
Postado por 
Raquel Amorim
 em 02/12/2011 10:03

Ã‰ com enorme prazer e orgulho que realizamos esse Projeto. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Keila Sanches
 em 02/12/2011 15:38

ParabÃ©ns pelo belo trabalho de todos!
Postado por 
Denise
 em 02/12/2011 15:42

Escola em que a equipe trabalha com satisfaÃ§Ã£o, por amor Ã  profissÃ£o e aos 
seus alunos Ã© assim: Um sucesso!!! ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
zilda santos
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 em 02/12/2011 16:14

Adorei... ParabÃ©ns aos alunos escritores e aos professores que trabalham para 
que esse projeto seja um sucesso...
Postado por 
Narcisa
 em 02/12/2011 17:19

Tive o prazer de presenciar o projeto, que Ã© exposto num Ãºnico dia, mas o 
trabalho realizado Ã© muito mais do que a apresentaÃ§Ã£o, todos ficam envolvidos
e os alunos desenvolvem suas atividades com o mesmo prazer do que os que a 
ministram.
 ParabÃ©ns para a verdadeira equipe que existe na Escola Rodolfo Garcia!!!!
Postado por 
Liliane
 em 02/12/2011 19:46

ParabÃ©ns pelo belo trabalho desta U.E.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/12/2011 21:19

Me sinto muito orgulhosa de participar deste projeto!!! ParabÃ©ns!!
Postado por 
AndrÃ©a Abrate
 em 02/12/2011 22:52

Que gracinha, lindo.
Um pequeno exemplo, um Brasil Bonito ( parafraseando o JN ), que deveria ser 
visto, divulgado e pq. nÃ£o ampliado p/ todo o Brasil.
ParabÃ©ns `equipe da RG...
Postado por 
Adriano
 em 02/12/2011 22:58

Obrigada a querida parceira rioeducadora Rute pelas palavras de sempre, obrigada
ao Rioeduca por me dar a oportunidade de interagir com as escolas e obrigada a 
Rodolfo Garcia por me deixar conhecer de perto este trabalho fabuloso!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/12/2011 08:31

Lindo trabalho da E.M. Rodolfo Garcia! ParabÃ©ns! Mais uma vez, Regina Bizarro 
divulgando trabalhos de excelente qualidade! Nossa rede Ã© 10!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 04/12/2011 08:56

Sinto-me feliz em pertencer a esta equipe que transforma este espaÃ§o 
pedagÃ³gigo numa grande exposiÃ§Ã£o literÃ¡ria, semeando o gosto pela leitura e 
dando asas Ã  imaginaÃ§Ã£o infantil. Nossa escola Ã© espetacular!!!
Postado por 
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Maria Aparecida
 em 05/12/2011 14:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/12/2011

 <TÃTULO>
Por dentro de um EspaÃ§o de Desenvolvimento Infantil

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalho maravllhoso da EDI .ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/12/2011 09:39

Que Deus ilumine o caminho destas crianÃ§as para que suas vidas sejam repletas 
de amor,paz ,felicidade e sempre em busca do bem.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/12/2011 09:46

Muito bom ver nascer mais um espaÃ§o de EducaÃ§Ã£o Infantil!
Postado por 
Angela Freitas
 em 12/12/2011 16:03

Gostei muito da reportagem, minha filha comeÃ§a a ir na semana do dia 
13/02/2012.
Postado por 
Franklin Brainer
 em 10/02/2012 15:42

Página 1711



RIOEDUCA 1
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/12/2011

 <TÃTULO>
Sarau PoÃ©tico na E.M. Emiliano Galdino

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Saiba mais sobre a Escola Municipal 
Emiliano Galdino, da 10
 CRE, acessando:

     Escola Emiliano Galdino, apostando no 
sucesso dos Alunos
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1240
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     Choro na Escola Municipal Emiliano 
Galdino
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1565

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Que momento lindo! 
Na minha visÃ£o, trabalhando para a Rede PÃºblica hÃ¡ 37 anos, o aniversÃ¡rio da
escola Ã© a solenidade mais importante da escola, estando em segundo lugar o 
Sarau LiterÃ¡rio ou  ChÃ¡ de Poesias, conforme escolha, pois reunem pessoas que 
tÃªm a mesma afinidade, com poesia e mÃºsica. Arte Ã© uma coisa fabulosa, pois 
congrega observaÃ§Ã£o, habilidade e amor.
ParabÃ©ns Ã s escolas de Santa Cruz que sempre, em evidÃªncia, dÃ£o um show de 
talentos!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/12/2011 12:13

JÃ¡ fui professor de HistÃ³ria da Emiliano e me orgulho muito dos quase seis 
anos que fiquei lÃ¡. A administraÃ§Ã£o de Andrea e de Lenira (coordenaÃ§Ã£o 
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pedagÃ³gica) Ã© sensÃ-vel e preocupada, antes de tudo, com o bom desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem. Tenho orgulho tambÃ©m do trabalho do Ricardo
Moreno, meu amigo pessoal, capaz de fazer a boa mÃºsica brotar atÃ© mesmo das 
pedras (imaginem o que ele pode fazer, entÃ£o, com alunos talentosÃ-ssimos!). 
TambÃ©m vi nas fotos e tive saudade de Simone Aquino, professora de LÃ-nga 
Portuguesa, Carla DesirÃ©, da Sala de Leitura e Marisa Matos, de Geografia (e 
uma das maiores prosadoras que jÃ¡ conheci na vida, depois do Ricardo, claro!). 
Tenho certeza que esse trio tambÃ©m tem responsabilidade no bom resultado do 
Sarau!
Bem, depois de dar meu depoimento, acho que Ã© hora de dar um jeiro de ir 
visitar a Emiliano, pois a saudade estÃ¡ apertando...
AbraÃ§os!
Postado por 
Eduardo Chacon
 em 07/12/2011 20:06

ParabÃ©ns pelo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/12/2011 20:24

Regina Bizarro e Eduardo Chacon! Que mensagens lindas que vocÃª deixaram. A  
Emiliano Galdino Ã©, de fato, uma escola que marca um diferencial na educaÃ§Ã£o 
de qualidade, cumprindo as metas previstas pela SME/Rio, mas valorizando sempre 
os seus talentosos professores e alunos, que se destacam no plano cultural. A 
diretora Andrea e toda a sua equipe estÃ£o realmente de PARABÃ‰NS!
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 07/12/2011 20:27

ParabÃ©ns pelo belo trabalho desenvolvido pela direÃ§Ã£o da Unidade Escolar, 
sempre com projetos maravilhosos, mostrando o talento dos alunos. ParabÃ©ns 
tambÃ©m ao professor Sinvaldo, pela suavidade das palavras em mais uma bela 
matÃ©ria para o site do Rioeduca.
Postado por 
Rodrigo
 em 07/12/2011 21:46

Ã‰-me difÃ-cil tecer quaisquer comentÃ¡rios a respeito de um evento do qual 
tanto gosto. NÃ£o haveria, pois, nenhuma condiÃ§Ã£o de realizÃ¡-lo, nÃ£o fosse o
apoio de todos os profisionais dos diversos setores da Escola Municipal Emiliano
Galdino, bem como dos colegas professores, de minhas queridas diretora, diretora
adjunta e coordenadora pedagÃ³gica e, principalmente, da participaÃ§Ã£o 
entusiasmadÃ-ssima de meus queridos alunos. AgradeÃ§o pelo reconhecimento e 
apreÃ§o de todos que aqui estiveram, prestigiando o evento; aos querido 
professores Sinvaldo do Nascimento e Rodrigo Abreu e sua equipe,os quais em uma 
incansÃ¡vel rotina levam a toda Rede Municipal de Ensino e a todos que tenham o 
privilÃ©gio em poder acessar o portal Rio Educa verdadeiras demonstraÃ§Ãµes de 
educaÃ§Ã£o de qualidade, cultura e criatividade. Aproveito para agradecer e 
parabenizar Ã s demais postagens que fizeram alusÃµes a outros eventos 
realizados por nossa escola, como a oficina de choro.
Postado por 
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 Ãtila Hernandes LourenÃ§o
 em 09/12/2011 17:53

Reenvio o comentÃ¡rio feito por mim, em virtude de ter percebido alguns erros de
digitaÃ§Ã£o.

Ã‰-me difÃ-cil tecer quaisquer comentÃ¡rios a respeito de um evento do qual 
tanto gosto. NÃ£o haveria, pois, nenhuma condiÃ§Ã£o de realizÃ¡-lo, nÃ£o fosse o
apoio de todos os profissionais dos diversos setores da Escola Municipal 
Emiliano Galdino, bem como dos colegas professores, de minhas queridas diretora,
diretora adjunta e coordenadora pedagÃ³gica e, principalmente, da participaÃ§Ã£o
entusiasmadÃ-ssima de meus queridos alunos. AgradeÃ§o pelo reconhecimento e 
apreÃ§o de todos que aqui estiveram, prestigiando o evento; aos queridos 
professores Sinvaldo do Nascimento e Rodrigo Abreu e sua equipe,os quais em uma 
incansÃ¡vel rotina levam a toda Rede Municipal de Ensino e a todos que tenham o 
privilÃ©gio em poder acessar o portal Rio Educa verdadeiras demonstraÃ§Ãµes de 
educaÃ§Ã£o de qualidade, cultura e criatividade. Aproveito para agradecer e 
parabenizar Ã s demais postagens que fizeram alusÃµes a outros eventos 
realizados por nossa escola, como a oficina de choro.
Postado por 

 Ãtila Hernandes LourenÃ§o
 em 10/12/2011 07:13

Queridos, obrigada pelo carinho com o qual se referiram a nossa escola.Temos 
muitos talentos aqui: professores, alunos, funcionÃ¡rios. Ao longo do tempo, 
temos tentado desenvolver um trabalho de qualidade. Entendemos que as "artes", 
em todas as suas manifestaÃ§Ãµes , contribuem de forma significativa para o 
sucesso dos nossos alunos. Faltava, porÃ©m, um espaÃ§o de valorizaÃ§Ã£o como o 
RioEduca, cuja visibilidade e desenvolvimento sÃ£o criteriosamente "cuidados" 
por uma pessoa de extrema sensibilidade. Aproveito para agradecer e parabenizar 
o meu querido professor Sinvaldo pelo carinho e competÃªncia com os quais vem 
tratando a nossa escola. Espero que continue nos visitando sempre.
Postado por 
Andrea Fernandes Botelho
 em 10/12/2011 11:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/11/2011

 <TÃTULO>
Neno e as MemÃ³rias da Turma Show de Amizade

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, riodeleitores, protagonismojuvenil, visitas.

Turma 1403 da E.M. Nicolau Antonio Taunay 3
 CRE lanÃ§a o livro 
Neno e as MemÃ³rias da Turma Show de Amizade
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 que registra as atividades do Clube de Leitura Pescando Aventuras. Sob a batuta
da Prof
 MÃ¡rcia Cristina Pessoa, o projeto registrou em livro as leituras, produÃ§Ãµes,
visitas e demais atividades realizadas durante todo o ano letivo.

O Clube de Leitura Pescando Aventuras foi criado pela Prof
 MÃ¡rcia, logo no inÃ-cio de 2011, para registrar as aÃ§Ãµes da turma 1403. A 
proposta, baseada no pensamento de Celestin Freinet, Paulo Freire e Levi 
Vigostsky, visa a valorizaÃ§Ã£o do registro, da autonomia, da identidade, da 
relaÃ§Ã£o com o outro e da livre expressÃ£o.

[FOTO]

O projeto iniciou informalmente no ano passado, quando a prof.
 MÃ¡rcia Pessoa reunia seus alunos, uma vez por semana, para compartilhar 
leituras, trocar experiÃªncias e contar histÃ³rias, ao final os alunos levavam 
um livro para casa. Este ano, acompanhando a turma, o projeto tomou corpo e 
decidiu-se pelo registro dos acontecimentos significativos para turma com a 
futura publicaÃ§Ã£o do livro. Os alunos escolheram o nome do clube e seu lema: 
Ler Ã© navegar na imaginaÃ§Ã£o.

 AlÃ©m disso um sÃ-mbolo foi desenhado pelos alunos representando graficamente 
as ideias que proliferam no clube.

[FOTO]

Pescando Aventuras e Navegando na ImaginaÃ§Ã£o

Ã‰ quem Ã© Neno? A professora nos esclarece: 
Quanto ao Neno... Ã© uma longa histÃ³ria... Ele Ã© o mascote do livro e vai 
contando as histÃ³rias, apresentando os assuntos, interagindo assim com os 
leitores. No inicio do ano, durante a recreaÃ§Ã£o, a turma encontrou pÃ¡ssaro 
ferido e deram o nome a ele de Neno. Um aluno levou o pÃ¡ssaro para casa, mas 
ele nÃ£o resistiu e morreu. EntÃ£o, quando surgiu a ideia do mascote para o 
livro, logo lembraram do Neno.
 Mais uma vez o reconhecimento da escrita como ferramenta de registro 
significativo e expressÃ£o da coletividade da turma.

[FOTO]

Eles escrevem um pouco de tudo no livro. Alguns textos sÃ£o individuais, outros,
coletivos sobre assuntos que circularam na escola durante o ano.SÃ£o atividades 
propostas a partir de livros lidos, de propostas dos cadernos pedagÃ³gicos, RAP,
entrevistas, registros de visitas. 
 Assim, ao longo do ano, fomos produzindo textos. Os cadernos pedagÃ³gicos 
sempre traziam uma proposta de produÃ§Ã£o de texto a partir do gÃªnero 
trabalhado. Assim produzÃ-amos e selecionÃ¡vamos um para o livro. Fizemos 
relatos das aulas-passeios. O livro apresenta dicas de leitura, a partir das 
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obras lidas no Clube. Fala sobre a dengue. Cada aluno conta um pouquinho a sua 
histÃ³ria de vida. Temos HQ, poemas e muito mais. Ficou bem bacana!
 A estrÃ©ia do Clube foi marcada pela peÃ§a A Bela Borboleta, baseada no livro 
homÃ´nimo, lido e adaptado pela turma para a encenaÃ§Ã£o.

[FOTO]

A turma 1403 caracterizada para a peÃ§a A Bela Borboleta

[FOTO]

O Clube de Leitura Pescando Aventuras em plena atividade

O lanÃ§amento do livro aconteceu nesta terÃ§a-feira, 29 de novembro, na escola, 
mas vocÃª tambÃ©m pode conferir:
 Neno e as MemÃ³rias da Turma Show de Amizade
.Confira tambÃ©m os melhores momentos do evento no vÃ-deo. Concordo com as 
palavras da diretora MÃ¡rcia Regina, foi um show!

 [VÃDEO]

Para finalizar uma frase da Prof
 MÃ¡rcia Pessoa retirada do relato recebido via e-mail: 
Sempre fui apaixonada por literatura infantil. E fazer com que os alunos 
percebam a funÃ§Ã£o da escrita Ã© o nosso grande desafio.

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã  turma 1403 e Ã  sua Prof
 MÃ¡rcia Pessoa pelo desafio superado!
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3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

protagonismojuvenil
(73)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

PARABÃ‰NS!!! FICOU MUITO BONITO E CRIATIVO.
Postado por 
Renata
 em 30/11/2011 17:28

BelÃ-ssimo trabalho, perfeito, adorei!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 30/11/2011 23:51

Compartilhar um trabalho como esse Ã© gratificante!
ParabÃ©ns Professora MÃ¡rcia e turma 1403. O produto ficou emocionante e 
valioso!
Postado por 
Rita de CÃ¡ssia Marques
 em 01/12/2011 14:49

Vivenciar este projeto foi uma experiÃªncia desafiadora e maravilhosa! Estou 
orgulhosa de vocÃªs meus queridos alunos escritores! ParabÃ©ns!!!!!
Postado por 
Marcia Pessoa
 em 01/12/2011 17:48

Turma 1403 e MÃ¡rcia, parabÃ©ns pelo excelente trabalho!
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Postado por 
Marlete Palma
 em 01/12/2011 19:01

Me sinto muito honrada em ter acompanhado de perto todo o desenvolvimento desse 
maravilhoso trabalho. ParabÃ©ns por mais essa vitÃ³ria.
Postado por 
MÃ¡rcia
 em 05/12/2011 20:22

foi uma honra ter participado como estÃ¡giaria nesta turma ,que foi um grande 
desafio parabÃ©ns professora por este belissimo trabalho.
Postado por 
ELZA MARTINS DOS SANTOS
 em 05/12/2011 23:01

ParabÃ©ns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/12/2011 20:38

Estou encantada com o resultado do trabalho da turma e da professora MÃ¡rcia! 
VocÃªs foram incrÃ-veis com tamanha persistÃªncia e forÃ§a de vontade! Amei! 
ParabÃ©Ã©ns!
Postado por 
Mariana Marques
 em 09/12/2011 16:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/12/2011

 <TÃTULO>
Rio de Leitores Reagrupados na E.M. Brigadeiro Faria Lima

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

A E.M. Brigadeiro Faria Lima - 3
 CRE celebrou o Dia da ConsciÃªncia Negra lendo e mostrando o valor da nossa 
cultura negra. Foi realizado um reagrupamento dos alunos do 1
 ao 5
 ano em que as atividades realizadas baseavam-se em livros temÃ¡ticos do 
universo da cultura negra.

As atividades foram realizadas no dia 18 de novembro e estÃ£o registradas no 
Blog da Brigadeiro
 que jÃ¡ foi noticiado aqui no post 
AniversÃ¡rio da Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima 
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 3
 CRE
. A diretora Larissa GuimarÃ£es nos conta que o projeto nasceu 
 Em parceria com a sala de leitura e como parte integrante do PPP 2011: 
Brigadeiro abrindo as portas para a Leitura
, foram sugeridos diversos livros que tratam do assunto e a partir daÃ- as 
professoras criaram belÃ-ssimas atividades relacionadas com o tema. O 
reagrupamento na Brigadeiro Faria Lima Ã© uma proposta da Coordenadora 
PedagÃ³gica Regina Carla para as turmas de EI ao 5
 ano. A proposta Ã© que as professoras realizem atividades diversificadas sempre
com um tema. Nosso foco Ã© o estÃ-mulo Ã  leitura, embasados pelo projeto Rio, 
uma Cidade de Leitores e, em novembro, decidimos voltar o nosso reagrupamento 
para o ensino da cultura afro brasileira como orienta a lei 10.639.

[FOTO]

[FOTO]
Meninas da escola botando pra sambar

ApÃ³s ouvir a contaÃ§Ã£o das histÃ³rias, as turmas partiram para a aÃ§Ã£o. 
AtravÃ©s do livro 
Betina
, as turmas 1301 e 1401 aprenderam que o penteado requer mÃ£os habilidosas e uma
grande alegria de reafirmar valores ancestrais. A liÃ§Ã£o do penteado, que 
Betina aprendeu da amorosa avÃ³ e a avÃ³ aprendeu com a mÃ£e dela que aprendeu 
com outra mÃ£e que tinha aprendido com uma tia, Ã© a mensagem principal do livro
que pode ser visto em vÃ-deo no . SÃ³ que Betina foi alÃ©m e espalhou a liÃ§Ã£o 
para filhas e filhos, mÃ£es e avÃ³s que nÃ£o eram os dela. 

A turma 1202 realizou suas atividades tambÃ©m falando dos cabelos e de sua 
import
ncia na identidade afro-brasileira. O livro dessa vez foi 
Manu da Noite Enluarada
 (Lia Zatz) e a professora deixou no blog seu depoimento sobre a atividade:

[FOTO]

A EI 20 tambÃ©m contribuiu depois de ouvir o livro: 
Bruna e a Galinha d
Angola
, de Gercilga de Almeida, que tambÃ©m pode ser visto no blog. Na E.M. Brigadeiro
Faria Lima, a consciÃªncia comeÃ§a desde cedo.

[FOTO]
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[FOTO]

A turma 1402 assistiu ao filme Kiriku e a Feiticeira e leu o livro 
Menina Bonita do LaÃ§o de Fita
 e produziu textos e imagens relacionando as duas histÃ³rias.

[FOTO]

No blog, todas estas atividades estÃ£o retratadas em vÃ-deo. AlÃ©m delas, a Prof
 Iani Cristina conseguiu capturar os momentos de descontraÃ§Ã£o da Filhos de 
Zumbi, mini escola de samba que desfilou nos corredores da escola neste dia e 
mais dicas de livros com temÃ¡tica afro brasileira. Ã‰ sÃ³ passar no 
Blog da Brigadeiro
 e conferir.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)
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3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Ã€s amigas Larissa e Regina Carla, parabÃ©ns pelo trabalho. Saudades das nossas 
reuniÃµes onde trocÃ¡vamos muitas ideias.
Postado por 
MARIA RITA FELIX
 em 02/12/2011 19:56

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/12/2011 21:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/12/2011

 <TÃTULO>
Momentos Criativos no GinÃ¡sio Experimental Carioca

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, gec, evento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

]

10Âªcre
(292)
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gec
(66)

evento
(29)

 <COMENTÃRIOS>

Amei o trabalho desenvolvido neste CIEP .ParabÃ©ns a todos os envolvidos neste 
tarbalho.lindoooooooooooooooooo!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/12/2011 20:32

Conheci o Prof. Sinvaldo e virei sua fÃ£ na reuniÃ£o de Artes dos ginÃ¡sios 
experimentias cariocas. Que trabalho maravilhoso de grande visibilidade que ele 
consegue com seus alunos hÃ¡ 10 anos. ParabÃ©ns a ele e a toda escola por 
apoiÃ¡-lo nessa missÃ£o artÃ-stica. Prof, Janete de artes do Gec RivadÃ¡via 
CorrÃªa.
 Vou votar no projeto com muita alegria e vontade de o ver ganhar!
Postado por 
Janete Martins Bloise
 em 12/07/2012 20:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/12/2011

 <TÃTULO>
Kit FÃ©rias - Alegria e Aprendizado

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos.

A Escola Municipal Floriano Peixoto recebeu a SubsecretÃ¡ria de ensino, Helena 
Bomeny para oficializar a entrega do Kit FÃ©rias que os alunos levarÃ£o para 
casa quando o ano letivo terminar. Certamente, uma aÃ§Ã£o inovadora 
que trarÃ¡ 
excelentes resultados !

O 
tÃ£o esperado mÃªs de dezembro chegou. O cheirinho de fÃ©rias jÃ¡ invade as 
salas de aula, e agita a garotada, afinal todo mundo quer descansar, passear, 
viajar, acordar mais tarde... As festas de final de ano tÃªm um ar especial e os
alunos torcem para que as aulas cheguem logo ao fim! 

FÃ©rias Ã© momento de diversÃ£o e descanso, no entanto Ã© tambÃ©m tempo de 
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revisar o que se aprendeu. A rede de EducaÃ§Ã£o de nossa cidade quer aproveitar 
cada oportunidade para que o trabalho desenvolvido durante o ano letivo de 2011 
seja consolidado. Desta forma, foi com carinho e zelo que a Secretaria Municipal
de EducaÃ§Ã£o preparou o 
Dever de FÃ©rias 
para mais de 215 mil alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil e do 1
, 2
 e 3
 anos das Escolas Municipais.

[FOTO]

A escola Municipal Floriano Peixoto foi uma das selecionadas para o lanÃ§amento 
do kit FÃ©rias. Estiveram presentes ao evento a SubsecretÃ¡ria de Ensino, Helena
Bomeny, ValÃ©ria Jacobiano, da Gerencia de EducaÃ§Ã£o da 1
 CRE e muitos outros convidados. As famÃ-lias dos alunos compareceram em grande 
n
mero e concordaram com a decisÃ£o da EducaÃ§Ã£o em consolidar o aprendizado 
durante as fÃ©rias.

Pensam que as crianÃ§as ficaram tristes ao saber do dever de fÃ©rias? Que nada! 
Elas queriam ver logo o que tinha dentro da pastinha azul, e ficaram ansiosas 
para levar para casa. O Kit FÃ©rias contÃ©m um almanaque, lÃ¡pis, borracha, 
apontador e caixa de giz de cera. Os alunos do 3
 ano ainda receberÃ£o o livro 
Jabuti Sabido e Macaco Metido
 da escritora 
Ana Maria Machado
 e os da EducaÃ§Ã£o Infantil, o Guia da educaÃ§Ã£o em famÃ-lia 
 alfabetizaÃ§Ã£o para ser lido pelos pais.

[FOTO]

Essa atitude mobilizou as famÃ-lias, que concordaram em apoiar os filhos nas 
liÃ§Ãµes , estabelecendo laÃ§os que promovem interaÃ§Ã£o, responsabilidade, e 
envolvimento das famÃ-lias com os filhos e com a escola. As tarefas , que serÃ£o
realizadas com o apoio dos pais, trazem temas que jÃ¡ foram trabalhados com as 
professoras, e que de forma l
dica e agradÃ¡vel propÃµe novos desafios para o perÃ-odo de fÃ©rias. Os alunos 
tambÃ©m gostaram da proposta e no inÃ-cio do ano letivo, levarÃ£o os deveres 
preenchidos para entregar aos professores.

Os professores e as famÃ-lias da Escola Municipal Floriano Peixoto acreditam que
esta novidade darÃ¡ bons frutos. A meninada terÃ¡ tempo de sobra pra brincar, 
mas jÃ¡ sabe que tem o compromisso de realizar as tarefas do almanaque. As mÃ£es
e pais concordam que este desafio serÃ¡ para o melhor aprendizado de seus 
filhos, e portanto apoiam a iniciativa.

[FOTO]

Foi neste clima de fÃ©rias, e ao mesmo tempo de responsabilidade que famÃ-lias e
convidados assistiram a apresentaÃ§Ã£o dos alunos, 
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Eu sou o Samba, alegria dos coraÃ§Ãµes brasileiros
 com m
sicas de 
Nelson do Cavaquinho,
 e exposiÃ§Ã£o de trabalhos sobre o tema, que faz parte do projeto da escola.

A ExposiÃ§Ã£o de Nelson Cavaquinho Ã© fruto do trabalho de todo ano. Este 
projeto foi realizado por todas as escolas da Primeira Coordenadoria de 
EducaÃ§Ã£o e teve a culmin
ncia no Centro Cultural JustiÃ§a Federal. Para relembrar a Maratona de 
HistÃ³rias clique na imagem abaixo:

[FOTO]

Clique 
AQUI 
para conhecer mais projetos da Escola Municipal Floriano Peixoto

Para que o projeto de sua escola

seja destaque no portal Rioeduca.net

envie relato com fotos para 
ruteferreira@rioeduca.net
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projetos
(334)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Bela iniciativa da SME... A E.M. Floriano Peixoto merecia este evento de 
lanÃ§amento do Kit FÃ©rias! ParabÃ©ns a todos pela organizaÃ§Ã£o e carinho...
Postado por 
JosÃ© Luiz
 em 01/12/2011 07:43

Quando a  questÃ£o Ã© consolidar a aprendizagem dos alunos, o dever de fÃ©rias 
Ã© valido! Eu apoio esta iniciativa!
Postado por 
Marilia - 3Âª CRE
 em 01/12/2011 10:10

Acho o kit fÃ©rias tudo de bom! Meu filho nÃ£o Ã© do municÃ-pio , mas jÃ¡ vou 
levar a ideia para a escola dela! TambÃ©m quero meu filho estudando um pouquinho
em janeiro.
Postado por 
Luana Sales
 em 01/12/2011 10:24

Que legal! Meu filho vai fazer vestibular agora, acabou agora o Ensino MÃ©dio. 
As escolas nÃ£o mandavam dever, mas eu sempre ensinava em casa nas fÃ©rias. Deu 
certo! As vezes ele reclamava, mas acho que valeu a pena!
TambÃ©m acho a ideia do kit muito boa!
Postado por 
Rosemere Gervasio
 em 01/12/2011 14:30

Muito interessante, os alunos nÃ£o tinham isso, e agora terÃ£o novos desafios e 
oportunidades! A proposta mostra a preocupaÃ§Ã£o da rede pÃºblica em melhorar o 
ensino dos alunos. 
ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Rosane Maria de Almeida Moreira
 em 01/12/2011 15:07

Minha neta estuda na  EducaÃ§Ã£o Infantil, nÃ£o sei se ela vai ter, mas acho 
bacana esse incentivo!!! Tomara que ela receba o livrinho e o Guia da EducaÃ§Ã£o
em famÃ-lia.
Postado por 
Sueli Vieira
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 em 01/12/2011 15:17

Ã“tima ideia
Postado por 
LetÃ-cia
 em 01/12/2011 18:52

Estudar e aprender Ã© bom e importante para a vida de nossas crianÃ§as mas 
fÃ©rias  deve ser para brincar ...brincar e brincar e nÃ£o estudar.
Postado por 
Fatima Braga
 em 01/12/2011 19:55

Participar do momento em que a EducaÃ§Ã£o Carioca assume o papel de parceira da 
sociedade, consciente da sua responsabilidade em formar cidadÃ£os crÃ-ticos, 
reflexivos, capazes de exercer com sabedoria seus direitos e deveres, me faz 
muito feliz!
Adorei ver a iniciativa da Escola, em valorizar nÃ£o sÃ³ o material que o aluno 
recebe mas sobretudo a importÃ¢ncia que ele exerce na vida de cada um!
ParabÃ©ns!!!!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 01/12/2011 20:18

O Dever de fÃ©rias Ã© importante pra crianÃ§a nÃ£o esquecer o que aprendeu. Acho
que elas nÃ£o devem achar legal isso, mas com ajuda dos pais e jeitinho , elas 
acabam fazendo. E Ã© o melhor pra elas, nÃ©? ParabÃ©ns pra Escola Floriano 
Peixoto pelo evento bonito! Quantos pais presentes!!!!
Postado por 
KÃ©ssia Vinicia
 em 02/12/2011 11:25

Achei maravilhosa esta iniciativa e espero ansiosa a continuidade da atividade. 
Bjks
Postado por 
Tania Moulin
 em 05/01/2012 09:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 29/11/2011

 <TÃTULO>
VI ExpoPEJA Regional da 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, peja.

A 9
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 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o vem apresentar o VI ExpoPEJA, que foi 
realizado no dia 22 de novembro, na Lona Cultural Elza Osborne, em Campo Grande.

     O evento contou com a participaÃ§Ã£o das
escolas envolvidas no Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos e a equipe da 
GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da 9
 CRE.

[FOTO]

O evento que re
ne os trabalhos desenvolvidos pelas escolas ao longo do ano culminou com a 
apresentaÃ§Ã£o das escolas em diversas atividades, desde cartazes atÃ© as 
apresentaÃ§Ãµes feitas no palco. 

[FOTO]

Contamos com a participaÃ§Ã£o das 
professoras Magda, Daniele e Ana Maria 
da gerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da 9
 CRE. O evento foi aberto pelo nosso 
coordenador, professor JosÃ© Mauro 
que falou da import
ncia deste trabalho e do reconhecimento do grande esforÃ§o que faz o aluno do 
PEJA* 
para frequentar as aulas, mesmo depois de um dia de trabalho. O evento foi 
marcado por muita emoÃ§Ã£o e
podemos perceber isso na escolha dos temas e na alegria e entusiasmo dos alunos 
e professores na apresentaÃ§Ã£o. 

[FOTO]

Na sequÃªncia das apresentaÃ§Ãµes contamos com a participaÃ§Ã£o da 
aluna Maria Sueli, do CIEP Eng. Wagner Gaspar Emery
, que abrilhantou a noite dividindo o palco com a professora Daniele nas 
apresentaÃ§Ãµes das escolas. Ela se mostrou muito a vontade com o microfone e 
com a plateia, foi com certeza, uma das atraÃ§Ãµes da noite.

[FOTO]

As escolas que participam do PEJA na 9
 CRE sÃ£o: 

E. M. Professor Gilberto Bento da Silva;
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     E. M. Antonia Vargas Cuquejo;

     E. M. Embaixador Alcides Carneiro;

     E. M. FÃ¡bio Cesar Pacifico;

     CIEP Engenheiro Wagner Gaspar Emery;

     CIEP Clementina de Jesus;

     CIEP Claudio Manoel da Costa;

     CIEP Anita Malfatti;

     CIEP Raymundo Ottoni de Castro Maya;

     CIEP Professor Darcy Ribeiro;

     CIEP Dr. Ernesto (Che) Guevara.

ConheÃ§a o trabalho do PEJA
atravÃ©s da apresentaÃ§Ã£o feita pela equipe da gerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da 9
 CRE:

Vamos conhecer o trabalho das escolas que se apresentaram durante o evento:

O PEJA II da 
E. M. 09.18.075 Min. Alcides Carneiro
, atravÃ©s de 20 alunos, relembrou o grande 
poeta Carlos Drummond de Andrade com a dramatizaÃ§Ã£o do poema 
E agora, JosÃ©?
. 
Trata-se de uma parÃ³dia baseada no poema de Drummond que foi produzida pelos 
alunos das turmas 162 e 163. Pela sua grande import
ncia na literatura brasileira, o poeta Drummond , a partir desse ano, passa a 
figurar no CalendÃ¡rio Cultural do paÃ-s. TerÃ¡ um dia D - 31 de outubro dia do 
seu aniversÃ¡rio. Falando de poeta e de poemas, vale ressaltar que os alunos da 
E. M. Min. Alcides Carneiro participam de leitura e escuta de poemas nas Rodas 
de Leitura. E, esse ano, o poema 
As crianÃ§as de Realengo
 da aluna NilcÃ©a Ramos turma 163/1
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 trimestre foi selecionado para fazer parte do livro Poesia na Escola.

[FOTO]

A 
E. M. 09.18.086 Professor FÃ¡bio CÃ©sar PacÃ-fico apresentou o Rap 
Minha Luta
,
 com letra e m
sica da 
aluna Rosana Martins
. Os alunos da turma 161 (PEJA II) se apropriam do ritmo interessante do rap, 
com o intuito de estabelecer uma crÃ-tica social e ainda denunciar problemas 
como preconceito, vergonha, discriminaÃ§Ã£o, crÃ-ticas dentre tantos outros, 
vivenciados por eles no cotidiano familiar e na vida em sociedade.

[FOTO]

RAP MINHA LUTA

     M
sica e letra: Rosana Martins

Este aqui Ã© um rap que vem denunciar

     A discriminaÃ§Ã£o racial e o preconceito
social

     AlguÃ©m me perguntou:

     Pra que continuar? NÃ£o vai adiantar

     Pois a polÃ-tica econÃ´mica que aÃ- 
estÃ¡

     NÃ£o vai deixar vocÃª chegar a um lugar

     Onde sÃ³ os ricos e brancos poderÃ£o 
ficar

     Ã‰ a elite, Ã© a elite, Ã© a elite!
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CORO

Querem me fazer parar, dizendo que nÃ£o dÃ¡,

     Mas vou continuar

     Eu vou mostrar que este preconceito que 
aÃ- estÃ¡

     Jamais vai me vencer, jamais vai me 
matar

     Vai me fazer crescer, vai me fortalecer,

Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar!

Preste atenÃ§Ã£o que eu vou lhe mostrar

     Onde esse preconceito pode te levar

     HÃ¡ muito tempo atrÃ¡s, um homem 
apareceu com esse preconceito, e o que aconteceu?

     Ele exterminou milhares de homens e 
mulheres nÃ£o considerados da mesma raÃ§a, religiÃ£o e cor.

Com sangue deles uma naÃ§Ã£o manchou

     E com esse preconceito, quem foi que 
lucrou?

     E hoje em dia, serÃ¡ que mudou? NÃ£o!

     Esse preconceito tem alcanÃ§ado a gente

     Dizendo que pra nÃ³s, nÃ£o haverÃ¡ lugar
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     E aquilo que queremos, nÃ£o vamos 
alcanÃ§ar

     AtÃ© nossos direitos querem retirar.

CORO

Querem me fazer parar, dizendo que nÃ£o dÃ¡,

     Mas vou continuar

     Eu vou mostrar que este preconceito que 
aÃ- estÃ¡

     Jamais vai me vencer, jamais vai me 
matar

     Vai me fazer crescer, vai me fortalecer

     Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou 
lutar!

O 
Coral do PEJA, do CIEP Eng
 Wagner Gaspar Emery
, consolida-se como uma aÃ§Ã£o permanente de entrosamento, ocupando um lugar de 
prestÃ-gio na Unidade Escolar. Com uma frutÃ-fera mescla de alunos e 
professores, apresenta-se nos eventos do PEJA e tambÃ©m no universo do CIEP. 
Criado hÃ¡ quase dez anos, renova-se, frequentemente, devido Ã  rotatividade dos
seus alunos. Sempre contando com o apoio dos professores, tem atualmente a 
preciosa direÃ§Ã£o da 
Professora Maria de FÃ¡tima Fragoso dos Santos
. Hoje, nesta ediÃ§Ã£o do EXPOPEJA, o Coral estarÃ¡ se apresentando com a m
sica 
Ã‰ na Escola
.

[FOTO]

O 
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CIEP Claudio Manoel da Costa
 reconhece que histÃ³rias sÃ£o fontes maravilhosas de experiÃªncias. Buscando 
despertar emoÃ§Ã£o e a imaginaÃ§Ã£o, os alunos do PEJA deram visibilidade ao 
Projeto 
Sou Pai, Sou Aluno
, 
contando histÃ³rias para os alunos do ensino fundamental. Contaram suas 
histÃ³rias de vida, declamaram poesias, apresentaram os personagens do Folclore 
brasileiro atravÃ©s de lendas e hoje, trazem a 
EncenaÃ§Ã£o da 
Menina Bonita do LaÃ§o de Fita
. 
ApÃ³s a peÃ§a, teremos um belo depoimento da 
aluna Maria L
cia 
e em seguida apresentaÃ§Ã£o de slide com imagens do PEJA.

[FOTO]

O 
CIEP Anita Malfatti 
iniciou suas atividades em agosto de 1992. Atualmente encontra-se sob a gestÃ£o 
da Diretora Maria JosÃ© Ferreira Fernandez. Sua equipe conta ainda com as 
diretoras Adjuntas Dalva do Nascimento e Simone de Almeida Santos Silva, a 
Coordenadora PedagÃ³gica Adriana Pereira dos Santos, a Professora Orientadora de
PEJA Vanice de Souza Santos, a Chefe II Deise JacarandÃ¡ Ribeiro Araujo e a 
Chefe III Maria AngÃ©lica da ConceiÃ§Ã£o.

O PEJA foi implantado em nossa escola em 2001. Inicialmente com 12 turmas. Sendo
04 de PEJA I e 08 de PEJA II. A partir de 2010 tivemos que diminuir esse 
quantitativo; ficando apenas com 08 turmas: 04, de PEJA I e 04, de PEJA II. 
Nesse mesmo ano, abrimos nossa primeira turma de PEJA I - DIURNO. Neste ano de 
2011, o projeto que direcionou todas as aÃ§Ãµes de nossa escola, e que tambÃ©m 
revela como percebemos esse espaÃ§o, chama-se 
Aqui se aprende a cuidar da vida
, e nÃ³s do PEJA
 voltamos nossos cuidados para a famÃ-lia atravÃ©s do
 projeto da GEJA 
Sou pai, sou aluno
,
 que inspirou
 o trabalho que serÃ¡ apresentado. Valendo-se da linguagem gestual, nossos 
alunos irÃ£o proporcionar uma 
reflexÃ£o sobre o papel e a funÃ§Ã£o da famÃ-lia na construÃ§Ã£o, no 
desenvolvimento e no crescimento humano
; visando, dessa forma, demonstrar a import
ncia da participaÃ§Ã£o da famÃ-lia na vida escolar do aluno.
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[FOTO]

CIEP Dr. Ernesto (Che) Guevara

[FOTO]

A cobertura completa do evento vocÃª pode ver no slide a seguir:

O Rioeduca parabeniza
a todas as escolas envolvidas neste trabalho e, tambÃ©m,
o apoio dado pela GED na organizaÃ§Ã£o do evento.

*PEJA
 - Programa desenvolvido pela SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o para pessoas 
com, no mÃ-nimo, 14 anos completos, sem limite mÃ¡ximo de idade, interessadas em
completar os estudos referentes ao Ensino Fundamental, na Rede P
blica do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro tem como objetivo enfrentar o desafio de 
escolarizar jovens socialmente excluÃ-dos, a SME do Rio de Janeiro vem 
construindo, em parceria com seus professores, aÃ§Ãµes voltadas para a 
fortificaÃ§Ã£o de uma polÃ-tica de educaÃ§Ã£o de jovens e adultos pautada nos 
eixos de aumento de escolaridade, educaÃ§Ã£o permanente e inclusÃ£o no mundo do 
trabalho, aspectos fundamentais para o exercÃ-cio pleno da cidadania. Ã‰ a 
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos (PEJA). Atualmente, 23.346 alunos sÃ£o atendidos 
pelo programa em toda a rede municipal.

Fonte: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=125907

Divulgue seu trabalho, este espaÃ§o foi criado para isso. Basta enviar um e-mail
ao 
representante da sua CRE 
com um breve relato e registros de imagens (fotos, vÃ-deos ou ppt), que vocÃª 
tambÃ©m poderÃ¡ fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
.
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9Âªcre
(227)

peja
(21)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos os profissionais que realizaram este belo trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 29/11/2011 21:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/12/2011

 <TÃTULO>
ManhÃ£ de AutÃ³grafos no Centro Cultural Euclides da Cunha

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos, riodeleitores.

Hoje, o Rioeduca.net nos presenteia com o belÃ-ssimo momento de realizaÃ§Ã£o dos
alunos da turma 1901 da 
Escola Municipal CapitÃ£o de Fragata Didier Barbosa Vianna
.

     Em parceria com o 
Professor Edvar Vasconcellos
 a turma realizou o sonho de editar o livro 
Um pÃ© de letras
, o qual foi lanÃ§ado por eles na manhÃ£ de 24 de novembro no Centro Cultural 
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Euclides da Cunha 
 Ilha do Governador.

O evento iniciou com uma roda de leitura seguida pelas declamaÃ§Ãµes dos poemas 
e um delicioso
 coffee break
. 

[FOTO]

Tudo isso, com a presenÃ§a encantadora dos alunos da 1901, da Professora Katia 
Salles de Santiago 
 Diretora, a Professora Rita de CÃ¡ssia Bichara 
 Coordenadora PedagÃ³gica, Professor Edvar Vasconcellos 
 Professor de LÃ-ngua Portuguesa e a Professora Ana Accioly 
 Representante Rioeduca da 4
CRE.

[FOTO]

[FOTO]

Clique 
 [VÃDEO]

aqu
i e confira o depoimento do aluno Lucas Amaro da turma 1901.

ConheÃ§a um pouquinho desse projeto:

A Oficina literÃ¡ria: o prazer de escrever foi um projeto extracurricular com 
Ãªnfase em literatura ministrado pelo professor Edvar Vasconcellos, lotado na 
Escola Municipal CapitÃ£o de Fragata Didier Barbosa Vianna, em 2011.

A
 EM CapitÃ£o de Fragata Didier Barbosa Vianna
, conhecida como 
A capitÃ£o
, ou 
A CapitÃ£o de Fragata
, ou simplesmente 
Didier
, Ã© uma escola relativamente pequena, situada no bairro do TauÃ¡, na Ilha do 
Governador, na entrada do morro do Querosene, com um perfil de alunos formado 
por moradores do Querosene e do DendÃª, que tambÃ©m fica muito prÃ³ximo Ã  
escola, completado por alguns moradores das proximidades, cujo poder aquisitivo 
Ã© baixissÃ-mo. 

A escola sugeriu que cada professor elegesse uma turma para apadrinhar. A mim, 
coube Ã  turma 1901, que, depois de muito ouvi-la, percebi que havia o 
interesse, por incrÃ-vel que nos pareÃ§a, de boa parte da turma, em escrever. 
Mas, paradoxalmente, nÃ£o gostavam nem um pouco de fazer redaÃ§Ãµes e muito 
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menos exercÃ-cios de produÃ§Ã£o de texto. Propus, entÃ£o que fizÃ©ssemos uma 
oficina literÃ¡ria em moldes um pouco mais livres do que habitualmente ocorre 
nas aulas de portuguÃªs/literatura. 

Para finalizar, comeÃ§amos sem grandes expectativas, minhas e deles e, apesar de
nÃ£o acreditar nem em voluntarismo, nem em professor abnegado ou missionÃ¡rio, 
como alguns projetos famosos preconizam, ainda assim, creio ter desenvolvido um 
projeto que me pareceu bem interessante, que nÃ£o tem nada inovador, mas que 
funcionou na escola onde leciono. 

O resultado deste trabalho parece ter sido de extrema import
ncia para a autoestima dos alunos, e do professor, certamente, alÃ©m de ter 
surtido efeito no resultado acadÃªmico e deixado em cada um deles um ar de 
esperanÃ§a na despedida do ensino fundamental.
Edvar Vasconcellos 
 Professor de LÃ-ngua Portuguesa

O Rioeduca.net parabeniza a todos da Escola Municipal CapitÃ£o de Fragata Didier
Barbosa Vianna nÃ£o sÃ³ por ampliarem os horizontes literÃ¡rios dos alunos, bem 
como por proporcionarem o acesso a novos espaÃ§os culturais.

 <TÃTULO>

eventos
(210)
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riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos da Didier o trabalho ficou maravilhoso.
Postado por 
regina
 em 01/12/2011 09:01

Lindo trabalho realizado, parabÃ©ns professor e alunos, estou encantada. VocÃªs 
sÃ£o os talentos que a Rede precisa conhecer!
Postado por 
LÃºcia
 em 01/12/2011 09:41

Simplesmente lindo, adorei o fato de que os alunos produziram e lanÃ§aram um 
livro. Esse grupo nunca mais serÃ¡ o mesmo depois dessa marca tÃ£o positiva na 
vida deles. ParabÃ©ns ProfÂº Edvar!
Postado por 
LetÃ-cia
 em 01/12/2011 09:59

Muito bonita a iniciativa. EstÃ£o todos de parabÃ©ns!
Postado por 
Leopoldina LeÃ£o
 em 01/12/2011 11:58

Imaginem como esses alunos se sentiram valorizados e estimulados a participar 
ativamente na construÃ§Ã£o de uma sociedade de direitos iguais!!!!
Ã‰ emocionante ver este momento em nossa Rede!!
VocÃª sÃ£o tudo de bom em compartilhar aqui essas histÃ³rias de sucesso!!! e 
como sÃ£o muitas!!!

Super parabÃ©ns!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 01/12/2011 20:22

ParabÃ©ns a escola, aos alunos e ao professor Edvar Vasconcellos pelo belo 
trabalho desenvolvido. Sei o quanto Ã© importante esse tipo de evento  para a 
autoestima dos alunos, e dos prÃ³prios professores.Ã‰ dessa maneira que estamos 
fazendo a diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o pÃºblica.
ParabÃ©ns tambÃ©m a Ana Accioly pela bela postagem e estamos aguardando em breve
vocÃª por aqui para cobrir tambÃ©m o lanÃ§amento do nosso livrinho...Paz e Luz 
para todos!
Postado por 
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Maria Delfina Rodrigues
 em 01/12/2011 21:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/12/2011

 <TÃTULO>
Padre Leonel Franca, uma Vida Dedicada Ã  FÃ©, aos Livros e Ã  EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.
Padre Leonel Franca
dedicou sua vida a fÃ© e a cultura.

     Sendo um homem que demonstrava paixÃ£o 
pelos livros e pela EducaÃ§Ã£o, sua histÃ³ria de vida fez dele o patrono de uma 
das escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro.

Fundador e primeiro reitor da PontifÃ-cia Universidade CatÃ³lica do Rio de 
Janeiro, Padre Leonel Edgard da Silveira Franca nasceu em 06 de janeiro de 1893,
em SÃ£o Gabriel, Rio Grande do Sul.

[FOTO]

A Escola Municipal Padre Leonel Franca, na 8
 Cre, segue o exemplo de seu patrono.

[FOTO]
Fonte: http://www.fplf.org.br/fplf_franca.asp
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o tenho palavras para agradecer a equipe do Rioeduca 8a CRE! VocÃªs nÃ£o 
sabem o quanto nossa escola estava precisando deste carinho!
AgradeÃ§o em nome de todos os professores, funcionÃ¡rios, alunos e comunidade.
Postado por 
Camila Marchon
 em 02/12/2011 17:17

ParabÃ©ns pelo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/12/2011 21:12

Que trajetÃ³ria linda de vida!  parabÃ©ns a EM Leonel FranÃ§a por despertar nos 
alunos a vontade de viver a leitura.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 04/12/2011 17:10

ParabÃ©ns pelo bonito trabalho!!!!
Postado por 
Celia
 em 04/12/2011 20:13

Nossa! Que bom ver nossa CRE tÃ£o bem representada! Estou gostando cada vez 
deste portal. Entro sÃ³ pra saber notÃ-cias da 8Âª CRE...
Postado por 
Paula
 em 05/12/2011 09:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/12/2011

 <TÃTULO>
Kizomba na C.M. Simone de Beauvoir
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<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, creches, projetos.

A Creche Municipal Simone de Beauvoir, em Costa Barros, aproveitando o mÃªs da 
ConsciÃªncia Negra, apresenta os resultados do projeto Kizomba, que culminou no 
dia 26 de novembro de 2011, e teve por um dos objetivos oportunizar a comunidade
escolar uma experiÃªncia estÃ©tica e reflexiva ligada Ã  diversidade Ã©tnica e 
cultural, enfatizando nossa africanidade

[FOTO]

A diretora adjunta da
C.M. 06.25.614 Simone de Beauvoir
, em
Costa Barros, professora Tereza Cristina, enviou-me um material interessante 
sobre o 
Projeto Kizomba
 e informaÃ§Ãµes gerais sobre sua creche, que atualmente atende a 196 crianÃ§as,
de 6 meses a 11 meses, Ã© dirigida pela prof
 Elizete, tem 53 funcionÃ¡rios, entre PEIs, AACs, recreadoras, cozinheiras, 
lactaristas e ASG, contando ainda com o importante trabalho da professora 
articuladora Rita de CÃ¡ssia.

A palavra 
Kizomba
, ao qual o projeto da creche faz referÃªncia, diz um gÃªnero musical e uma 
danÃ§a de origem angolana, e a meu ver foi uma bela escolha.

As palavras da professora Tereza Cristina no e-mail que me enviou relatando o 
projeto estÃ£o tÃ£o claras e objetivas que 
achei interessante reproduzi-las aqui. N

a sequÃªncia, portanto, o

Projeto Kizomba,
da
 C.M. Simone de Beauvoir
, nas palavras da prÃ³pria prÃ³pria professora - e ainda os registros 
fotogrÃ¡ficos (intitulados 
africanidades
) da culmin
ncia na Unidade Escolar.

[FOTO]

Africanidades
: comidas tÃ-picas e parte do cenÃ¡rio criado com a contribuiÃ§Ã£o dos trabalhos
dos alunos
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PROJETO KIZOMBA

Profa. Tereza Cristina

Objetivos:

Promover a socializaÃ§Ã£o e a interaÃ§Ã£o, ampliar o vocabulÃ¡rio, aumentar a 
auto-estima, desenvolver a percepÃ§Ã£o visual e auditiva, estimular a 
curiosidade, a musicalidade, a coordenaÃ§Ã£o motora e a criatividade.

Desenvolvimento da atividade:

No mÃªs da ConsciÃªncia Negra, iniciamos nossa atividade atravÃ©s de uma 
conversa informal, sobre diversidade Ã©tnica e cultural.

Apontamos entre eles diferentes caracterÃ-sticas fÃ-sicas e raciais, 
incentivando-os a fazerem reconhecimentos entre o grupo.

RESGATE DA BELEZA NEGRA

[FOTO]

Africanidades
: palestra para os pais

[FOTO]

AtravÃ©s de contaÃ§Ã£o de histÃ³rias, apresentamos os animais silvestres 
africanos, partimos, em seguida, para a construÃ§Ã£o dos mesmos.

O grupo desenvolveu texturas com tintas guache baseados nos bichos (tigre, 
elefante, cobra, arara e outros).

Usando jornais torcidos, tinta e papÃ©is coloridos formandos folhas, 
construÃ-mos pequenas peÃ§as imitando cipÃ³s.

Montamos um cenÃ¡rio selvagem usando as criaÃ§Ãµes das crianÃ§as.

Utilizando sucatas, construÃ-mos um atabaque coletivo, assim puderam vivenciar 
uma roda de capoeira, cantando m
sicas provenientes da cultura africana, trazidas para o nosso cotidiano e 
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inseridas na nossa cultura.

[FOTO]

Africanidades
: 
ambientaÃ§Ã£o estÃ©tica: papÃ©is retorcidos imitam cipÃ³s

[FOTO]

Pintando os cipÃ³s feitos de jornal...

ContaÃ§Ã£o de HistÃ³rias

[FOTO]

Todos atentos a contaÃ§Ã£o de histÃ³rias...

[FOTO]

Africanidades
: No mural: 
O brilho dos olhos Ã© mais importante que a cor da pele

O grupo Engenho da Capoeira fez uma apresentaÃ§Ã£o para as crianÃ§as.

[FOTO]

Africanidades
: Grupo Engenho da Capoeira

[FOTO]

Africanidades
: P
blico interagindo...

Contamos tambÃ©m com a participaÃ§Ã£o voluntÃ¡ria de algumas mÃ£es para 
tranÃ§arem os cabelos das meninas.

Realizamos coletivamente confecÃ§Ãµes de mÃ¡scaras africanas com papel marche e 
tinta guache.

[FOTO]

Africanidades
: mÃ¡scaras

[FOTO]
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Africanidades
: mÃ£e tranÃ§ando os cabelos das meninas...

[FOTO]

Africanidades
: Mural

PARABÃ‰NS C.M. SIMONE DE BEAUVOIR PELO BELO TRABALHO!

[FOTO]

PARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

     DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS
 E DEMAIS FUNCIONÃRIOS QUE FAZEM A EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE E DIVULGUEM O QUE SUA 
ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: QUEM SOMOS NÃ“S?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php
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projetos
(334)

6Âªcre
(247)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

QUE TRABALHO LINDO!! PARABÃ‰NS!!!
Postado por 
Marilene Miranda
 em 02/12/2011 19:33

Excelente trabalho.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/12/2011 21:25

Parabens pelas AACs, Norma Alves, Rosana Claudino e Paricia Aparecida que se 
dedicaram ao projeto alcanÃ§ando os objetivos esperados! Excelente trabalho.
Postado por 
Norma Sueli da Silva Alves
 em 11/12/2011 09:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/12/2011

 <TÃTULO>
Escolas do AmanhÃ£ e os Futuros Cientistas em AÃ‡ÃƒO

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, escolasdoamanhÃ£, cientistasemaÃ§Ã£o.

Na E. M. Atenas, uma das 
Escolas do AmanhÃ£ 
da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, realizou no dia 4 de novembro uma mostra 
de trabalhos do Projeto 
Cientistas do AmanhÃ£
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, onde os alunos expuseram experiÃªncias que foram vivenciadas nas aulas 
proporcionando um panorama das unidades trabalhadas no bimestre.

[FOTO]

A 
E. M. Atenas 
faz parte do programa 
ESCOLAS do AMANHÃƒ 
que tem como atual 
gestor, Andre Ramos
. 
O programa, criado em 2009 pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, tem como 
objetivo reduzir a evasÃ£o escolar e melhorar o desempenho de alunos que moram 
em Ã¡reas conflagradas da cidade. Entre as propostas do projeto, que estÃ¡ 
inserido em 151 unidades escolares de todo o municÃ-pio, estÃ£o: educaÃ§Ã£o em 
tempo integral; artes, esportes, reforÃ§o escolar para os alunos nos 
contraturnos, laboratÃ³rios de ciÃªncia, alÃ©m de salas de sa
de, leitura e informÃ¡tica. Em 2010, das 151 unidades elegÃ-veis na premiaÃ§Ã£o 
do IDERIO, 98 foram premiadas, representando 65% de aproveitamento das metas 
estabelecidas pela Secretaria para a melhoria do ensino, enquanto que em 2009 
foram 40,5%. Com esse resultado, a taxa de evasÃ£o escolar das escolas inseridas
no programa apresentou um acentuado declÃ-nio, em 2008 (5,1%) e em 2010 (3,26%).
O n
mero de professores dessas unidades escolares tambÃ©m aumentou em 54%, mostrando
a eficÃ¡cia do projeto. Mais de 105 mil alunos sÃ£o atendidos pelo projeto 
Escolas do AmanhÃ£.
Fonte: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2281501

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Siga a Escola do AmanhÃ£ nas Redes Sociais:

Twitter: 
http://twitter.com/#!/EscolasdoAmanha

Facebook: 
http://www.facebook.com/groups/amanhadigital/

Clicando na fimagem abaixo vocÃª encontra mais informaÃ§Ãµes e a relaÃ§Ã£o de 
todas as Escolas do AmanhÃ£ do municÃ-pio do Rio de Janeiro.
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[FOTO]

Os trabalhos que foram apresentados pelos alunos da E. M. Atenas faz parte de 
uma das AÃ§Ãµes que integram o programa Escolas do AmanhÃ£ que Ã© o 
Cientistas do AmanhÃ£
: 

MÃ©todo inovador do ensino de ciÃªncias realizado em parceria com a 
Sangari Brasil
. Cada uma das salas de aula das Escolas do AmanhÃ£ Ã© um verdadeiro 
laboratÃ³rio de ciÃªncias, possibilitando experimentos diversos. Nesse novo 
mÃ©todo, que Ã© adotado em escolas tradicionais do Rio, como a Escola Parque, o 
aluno Ã© motivado a desenvolver seu senso crÃ-tico, autoconfianÃ§a, raciocÃ-nio 
lÃ³gico, alÃ©m de capacidades diversas, como observaÃ§Ã£o, anÃ¡lise, 
investigaÃ§Ã£o, comunicaÃ§Ã£o, resoluÃ§Ã£o de problemas, tomada de decisÃµes, 
entre outras. O programa estÃ¡ articulado em trÃªs eixos centrais: formaÃ§Ã£o de
professores, material de apoio pedagÃ³gico para professores e estudantes e 
materiais de investigaÃ§Ã£o. AlÃ©m de livros, inclui vÃ-deos, jogos, imagens, 
reagentes e seres vivos. Um armÃ¡rio especial, para guardar todo esse material, 
tambÃ©m faz parte do projeto.
Fonte: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2281501

[FOTO]

Para mais informaÃ§Ãµes sigam o projeto nas 
Redes Sociais
:

Twitter: 
https://twitter.com/#!/CientistasRio

Facebook: 
http://pt-br.facebook.com/cientistasdoamanha

Blog: 
http://cientistasdoamanha.blogspot.com/

Site: 
http://www.cientistasdoamanha.com.br/

Uma experiÃªncia significativa, motivadora e instigante de aprendizagens na 
Ã¡rea de ciÃªncias.

 [VÃDEO]
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Desenvolvendo as capacidades de observaÃ§Ã£o, anÃ¡lise, raciocÃ-nio lÃ³gico, 
comunicaÃ§Ã£o e abstraÃ§Ã£o que apoiam a construÃ§Ã£o de conhecimentos 
cientÃ-ficos e tecnolÃ³gicos.

ConheÃ§a um pouco mais dos trabalhos desenvolvidos pela E. M. Atenas, basta 
clicar na imagem do blog da escola.

[FOTO]

ParabÃ©ns a equipe da E. M. Atenas pelo belo trabalhado desenvolvido.

Divulgue seu trabalho. Este espaÃ§o foi criado para isso. Basta enviar um e-mail
ao 
representante da sua CRE 
com um breve relato e registros de imagens (fotos, vÃ-deos ou ppt), que vocÃª 
tambÃ©m poderÃ¡ fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
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(227)

escolasdoamanhÃ£
(15)

cientistasemaÃ§Ã£o
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Lindoo essa escola Ã© muito Linda..
Postado por 
Roberta Freitas
 em 01/12/2011 10:47

Lindo muito Lindoooo ... Trabalhooo muito legal
Postado por 
Maria
 em 01/12/2011 10:50

Um trabalho enriquecedor, que promove, nÃ£o sÃ³ a iniciaÃ§Ã£o a pesquisa 
cientÃ-fica, como a inclusÃ£o! ParabÃ©ns a todos da E. M. Atenas !!!! Lindo 
trabalho!!!!
Postado por 
Juliana Bezerra
 em 01/12/2011 21:14

Amo os trabalhos que sÃ£o constantemente realizados pela Escola Municipal 
Atenas! Ã‰ notÃ³ria a transformaÃ§Ã£o no desenvolvimento das diversas 
habilidades dos alunos da U.E.
Postado por 
Suzana Soares
 em 09/12/2011 11:30

VivÃªncia, envolvimento e afetividade, receitas para o sucesso na educaÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns!!!
Postado por 

 MÃRCIA JOANA MARCOLINO RIBEIRO
 em 09/12/2011 11:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/12/2011

 <TÃTULO>
WebinÃ¡rio com Andrea Ramal

<TAGS>
Tags: 
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#paporioeduca, andrearamal, escoladafamÃ-lia.

Ã‰ claro que jÃ¡ vimos muitos broadcasts muito melhores por aÃ-, com definiÃ§Ã£o
em HD etc... Mas pretendemos fazer o primeiro WebinÃ¡rio Rioeduca de modo a 
mostrar que com poucos recursos - apenas uma webcam e um programa gratuito - 
podemos fazer uma experiÃªncia diferente.

No entanto, os 122 espectadores que nos acompanharam simultaneamente e os 
acessos posteriores ao vÃ-deo gravado nos mostraram que o prÃ³ximo webinÃ¡rio 
terÃ¡ que se superar.

Para quem ficou de fora, vale conferir o vÃ-deo em que Andrea Ramal discorre com
muita propriedade sobre o tema de parceria entre os pais e a escola.
Para quem participou via twitter, faremos um sorteio de trÃªs exemplares do seu 
livro 
Depende de VocÃª - como fazer de seu filho uma histÃ³ria de sucesso
.

JÃ¡ pensou em repetir essa experiÃªncia com seus alunos, nÃ£o Ã©? 

Para ajudar, faremos ainda hoje uma postagem com vÃ¡rias sugestÃµes de opÃ§Ãµes 
gratuitas para livestreaming.

escoladafamÃ-lia
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(22)

#paporioeduca
(7)

andrearamal
(2)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Rioeduca.net,  mais uma vez inovando e revolucionando a EducaÃ§Ã£o. 
Agora o uso das novas tecnologias em sala de aula serÃ¡ inevitÃ¡vel, ou nos 
rendemos, ou deixaremos de vivenciar as maravilhas que ele nos oferece. Adorei!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 01/12/2011 09:12

Oi Lilian, parabÃ©ns pela iniciativa. Estou usando o link abaixo. 
http://www.ustream.tv/embed/recorded/18845415

abs
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 01/12/2011 10:16

Por causa do meu curso de inglÃªs nÃ£o deu para eu participar.Pena!Acho que 
terei que mudar meu dia de curso .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/12/2011 19:58

ParabÃ©ns Equipe da EducopÃ©dia. ParabÃ©ns rede de EducaÃ§Ã£o PÃºblica. Adorei a
sinceridade da Lilian com relaÃ§Ã£o aos furos que as tecnologias dÃ£o no 
momentos importantes. NÃ£o pude participar mas a gravaÃ§Ã£o ficou legal. 
ParabÃ©ns Andrea Ramal
Postado por 
Angela dos Santos
 em 01/12/2011 21:41

Demorou, mas finalmente consegui assistir ao WebinÃ¡rio. ParabÃ©ns a Lilian 
Ferreira pela Ã³tima conduÃ§Ã£o do evento e a AndrÃ©a Ramal pela ideias 
apresentadas.
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 08/12/2011 21:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 30/11/2011

 <TÃTULO>
#Papo Rioeduca - O Papel do Gestor

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

Se vocÃª procurava um argumento para justificar as horas diÃ¡rias que gasta no 
Twitter, encontrou: #PapoRioeduca. Aqui, alguns dos mais conceituados educadores
do paÃ-s tambÃ©m dedicam tempo utilizando o microblog para compartilhar 
experiÃªncias, dar dicas, motivar e principalmente discutir assuntos 
relacionados Ã  educaÃ§Ã£o e ensino de qualidade.

Pensando nisso, o Portal Rioeduca.net, da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do 
Rio de Janeiro, lanÃ§ou um espaÃ§o de troca de ideias e informaÃ§Ãµes. A 
professora Neilda Silva (@Prof_Neilda), representante do RioEduca na 8
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o (CRE), sempre convida: os twiteiros de 
plantÃ£o e os que, de vez em quando, aparecem: 
nÃ£o percam o #PapoRieoduca
. 

No 
ltimo encontro, realizado dia 9 de novembro, debatemos o tema: 
O papel do gestor escolar.
 O assunto desafiador foi debatido por diversos participantes. A gerente do 
Rioeduca.net, Lilian Ferreira (@Lilian_Ferreira), foi a mediadora. ComeÃ§ou o 
twitterdebate lanÃ§ando vÃ¡rias perguntas. O encontro reuniu alunos e 
professores de diversas partes do paÃ-s. A professora e membro da equipe 
EducopÃ©dia, Lucy Ribeiro (@LucyRib), definiu uma caracterÃ-stica essencial do 
bom gestor: o bom humor. Algo que lhe Ã© muito peculiar, pois estÃ¡ sempre de 
bem com a vida.

Perfil do gestor 

Segundo FÃ¡tima Braga (@bragafatima), o gestor escolar coordena, mobiliza, 
motiva, lidera e delega funÃ§Ãµes Ã  sua equipe. Rute Albanita (@Rute_Albanita),
Rioeducadora, complementa: o gestor gerencia projetos, otimiza o tempo e 
prioriza a aprendizagem
. Lenise Freitas (@Paulinha_PRMS) destaca que 
o bom gestor precisa de equilÃ-brio para estar atento a toda parte 
administrativa, sem esquecer o aspecto pedagÃ³gico.

Desafios do gestor 

O maior desafio do gestor Ã© concatenar a revoluÃ§Ã£o tecnolÃ³gica com a 
tendÃªncia conservadora da escola
, argumenta a professora Angela Freitas (@angeladario), Representante do 
Rioeduca na 3
 CRE. A educadora FlÃ¡via (@flaviarezek) comentou que 
quando fez o curso de gestÃ£o promovido pela SME, uma fala a tocou muito: 
Dar e receber feedbacks. Saber ouvir Ã© essencial.
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Meta principal do gestor 

Para FÃ¡tima Braga, o gestor deve ter como meta principal o ensino/aprendizagem 
do seu aluno. VocÃª concorda? Em resposta Ã  pergunta 
a escola Ã© uma empresa?
, a professora Ana Maximo argumenta: 
o gestor deve ter claro que o administrativo Ã© suporte e que o objetivo 
principal Ã© o pedagÃ³gico. 

InteraÃ§Ã£o com educadores 

O Twitter tambÃ©m Ã© importante ferramenta de discussÃµes. Quer uma chance de 
falar com gente que respira educaÃ§Ã£o? Ou melhor, quer vÃ¡rias chances de bater
um papo enriquecedor e din
mico? Ã‰ sÃ³ tuitar a sua pergunta ou resposta dando replay no twitter do 
@Rioeduca e usar a hashtag #PapoRioeduca . 

Grande novidade 

Teremos uma grande novidade: o WebinÃ¡rio (conferÃªncia online, mescla de web + 
seminario, ou seja, um seminÃ¡rio online), dia 30 de novembro (quarta-feira, Ã s
20h, com a participaÃ§Ã£o especial da Doutora em EducaÃ§Ã£o e Consultora da Rede
Globo Andrea Ramal (@AndreaRamal). 

Vai funcionar assim: 

- O participante deve obrigatoriamente ter uma conta no twitter 

- O participante precisa seguir o @rioeduca para acompanhar o Webnar 

- O participante poderÃ¡ enviar perguntas e comentÃ¡rios 

- A pergunta ou comentÃ¡rio deve conter obrigatoriamente a hashtag #PapoRioeduca

- Qualquer d
vida sobre o webnar Ã© sÃ³ tuitar usando a hashtag #PapoRioeduca 

- O bate-papo terÃ¡ duraÃ§Ã£o de atÃ© uma hora 

- Ao fim do WebinÃ¡rio, faremos um sorteio entre todos os participantes do livro

Depende de VocÃª 
 Como fazer de seu filho uma histÃ³ria de sucesso.
 - O vencedor levarÃ¡ um exemplar do livro. Empolgados? NÃ³s tambÃ©m! Aproveite 
essa chance 
nica de participar de um papo-cabeÃ§a sobre EducaÃ§Ã£o.

Anote na agenda, pois vocÃª tem um encontro marcado conosco. NÃ£o perca! Estamos
aguardando vocÃª!
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Estou mt triste pq hoje (30/11 ) tive aula de inglÃªs e nÃ£o deu para faltar e 
nÃ£o pude participar do #PapoRieduca. No prÃ³ximo #PapoRioeduca falatarei a aula
de inglÃªs.
Postado por 
Fatima Braga
 em 30/11/2011 23:17

Muito legal!!!
Postado por 
Elisiene
 em 30/11/2011 23:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/11/2011

 <TÃTULO>
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Como participar do WebinÃ¡rio com Andrea Ramal

<TAGS>
Tags: 
#paporioeduca, andrearamal, escoladafamÃ-lia.

Teremos hoje o primeiro WebinÃ¡rio Rioeduca.net,
FamÃ-lia e escola: a sinergia que leva ao sucesso
, que acontecerÃ¡ no dia 30 de novembro de 2011
. Nossa convidada especial serÃ¡ Andrea Ramal. 

O webinÃ¡rio serÃ¡ realizado Ã s 20 horas do dia 30 de novembro e poderÃ¡ ser 
acompanhado por livestream e/ou via twitter com a hashtag #PapoRioeduca. A 
partir do twitter, as pessoas poderÃ£o 
sugerir
 perguntas que serÃ£o feitas Ã  convidada Andrea Ramal e fazer comentÃ¡rios.

Andrea Ramal Ã© Doutora em EducaÃ§Ã£o pela PUC-Rio, comentarista da rede Globo, 
no Telejornal Bom Dia Rio (toda terÃ§a-feira Ã s 6h30) e tem livros publicados 
em vÃ¡rios paÃ-ses. Iniciou a carreira como professora de ensino fundamental e 
mÃ©dio e em seguida atuou por vÃ¡rios anos com formaÃ§Ã£o de professores e 
gestores de escolas e universidades, em diversos estados brasileiros e em alguns
paÃ-ses da AmÃ©rica Latina.

Ela comeÃ§arÃ¡ o webinÃ¡rio falando um pouco sobre o tema, enquanto perguntas 
serÃ£o formuladas pelo twitter. As perguntas selecionadas serÃ£o feitas Ã  
educadora e respondidas pelo stream:
http://www.ustream.tv/rioeduca.

Saiba mais sobre a sua biografia e obras em seu Blog: 
http://www.andrearamal.com.br
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escoladafamÃ-lia
(22)

#paporioeduca
(7)

andrearamal
(2)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/12/2011

 <TÃTULO>
Olga BenÃ¡rio e JosÃ© Raimundo, dois Guerreiros movidos por Ideais

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdecreches, patrono.

As Creches Municipais Olga BenÃ¡rio e JosÃ© Raimundo tem em comum uma histÃ³ria:
JosÃ© Raimundo de Souza Alves, um jovem bahiano que veio para o Rio de Janeiro a
procura de melhores condiÃ§Ãµes de vida, mas encontrou na comunidade do Morro 
Faz-Quem-Quer, zona norte do Rio, o sonho de um mundo melhor para todos, 
fundando com os moradores uma AssociaÃ§Ã£o, iniciando a luta para a construÃ§Ã£o
de uma creche na comunidade. 

Uma histÃ³ria une duas Creches Municipais na
comunidade do Morro Faz-Quem-Quer. 

SÃ£o elas: Olga BenÃ¡rio e JosÃ© Raimundo.

E qual

serÃ¡ essa histÃ³ria?
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A 
Creche Municipal Olga BenÃ¡rio
, situada a Rua PÃ£o de AÃ§
car, 767, Morro Faz-Quem- Quer, Rocha Miranda,
deveria receber como patrono o nome de JosÃ© Raimundo, mas por ele estar vivo em
1989, ano de
conclusÃ£o das obras da creche,
nÃ£o houve esta possibilidade.

Passado alguns anos foi fundada na mesma
comunidade, a Rua CorimbÃ³, s/n
, Morro Faz-Quem- Quer, Rocha Miranda, uma 
Creche Municipal 
que viria receber o nome
de 
JosÃ© Raimundo de Souza Alves
,
pois em 2000 o homenageado
havia falecido.

Mas afinal, quem foi esse homem que trabalhou desde jovem pelas conquistas de 
uma comunidade na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e disputado para ser o 
patrono das duas creches?

JosÃ© Raimundo de Souza Alves

[FOTO]

JosÃ© Raimundo de Souza Alves nasceu no estado da Bahia. Ainda jovem veio para o
Rio de Janeiro com a finalidade de ficar um ano e acabou nÃ£o voltando mais para
sua terra natal.

Com a cabeÃ§a cheia de sonhos e aspirando melhores condiÃ§Ãµes de vida para as 
pessoas, comeÃ§ou a liderar grupos estudantis da Ã©poca, quando se juntou aos 
moradores do Morro Faz-Quem-Quer. Fundaram a AssociaÃ§Ã£o de Moradores, onde 
tornou-se presidente.

Na Ã©poca, dentre tantas outras necessidades, o bairro carecia de iluminaÃ§Ã£o p
blica e essa foi sua primeira conquista, vindo somar-se Ã  muitas outras.

Ele tambÃ©m tinha um olhar especial para projetos da Ã¡rea educacional. A creche
seria uma conquista para as famÃ-lias da redondeza. 

Procurou entÃ£o os Ã³rgÃ£os competentes descobrindo a LegiÃ£o Brasileira de 
AssistÃªncia (LBA) que trabalhava com Programas Sociais para Comunidades 
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Carentes e deste Ã“rgÃ£o conseguiu todo apoio. Mas o terreno na comunidade para 
a construÃ§Ã£o da creche ainda nÃ£o tinha conseguido.

A Ã¡rea mais prÃ³xima pertencia Ã  CongregaÃ§Ã£o Salesiana, da Sociedade de SÃ£o
Francisco de Sales. Encontrando certa resistÃªncia por parte dos Salesianos, 
pois estes queiram fazer um contrato, o Sr. Raimundo reuniu-se com todos os 
moradores em uma assembleia e por unanimidade, ele e os demais membros da 
Diretoria, resolveram se apossar de um terreno na prÃ³pria comunidade, tendo
esta aÃ§Ã£o
a aprovaÃ§Ã£o da LBA, dando-se inÃ-cio Ã  obra.

Todos os trabalhadores da construÃ§Ã£o foram remunerados e ainda contaram com o 
voluntariado da Comunidade. Foi um maravilhoso ritmo de mutirÃ£o. Com a 
extinÃ§Ã£o da LBA, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro assumiu o prÃ©dio e 
concluiu o restante da obra. A inauguraÃ§Ã£o se deu em 1989, mandato do Prefeito
Marcelo Alencar, e por escolha da comunidade, a Creche deveria se chamar JosÃ© 
Raimundo de Souza Alves. Encontrado um empecilho na escolha do nome, pois o Sr. 
Raimundo estava vivo, decidiu-se pela patrona Olga BenÃ¡rio. Ainda hoje os 
bairros de Rocha Miranda e ColÃ©gio carecem de melhorias, coisa que o Sr. 
Raimundo sabia muito bem como resolver.

Creche Municipal JosÃ© Raimundo de Souza Alves

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Rioeduca, atravÃ©s da sua representante na 5
CRE,
visitou a
Creche JosÃ© Raimundo de Souza Alves
no dia 25 de novembro e se encantou com a graciosidade do espaÃ§o-creche, com
a organziaÃ§Ã£o da equipe gestora
e com as AAC, que demonstravam muito carinho por todas as crianÃ§as. 

De fato, o trabalho desenvolvido por todas as
Creches Municipais estÃ¡ muito bom e a

CM JosÃ© Raimundo de Souza Alves e sua equipe estÃ£o de parabÃ©ns!

Blog da CM JosÃ© Raimundo 
http://cmjrsalves.blogspot.com/

Olga BenÃ¡rio

[FOTO]
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Olga BenÃ¡rio se destacou
na Alemanha e no Brasil como uma mulher guerreira. Foi esposa do lÃ-der do 
Partido Comunista LuÃ-s Carlos Prestes e participou com ele de movimentos 
polÃ-ticos importantes, nem sempre logrados de Ãªxito. 

Foi deportada para seu paÃ-s de origem, grÃ¡vida de LuÃ-s Carlos Prestes, e 
levada Ã  prisÃ£o de mulheres da Gestapo, onde teve a filha a quem chamou de 
Anita LeocÃ¡dia, futura historiadora, professora-adjunta da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Nos primeiros dias de marÃ§o de 1938 foi transferida para o campo de 
concentraÃ§Ã£o de Lichtenburg e em 1939 seria transferida para o campo de 
concentraÃ§Ã£o feminino de Ravensbr
ck. Na pÃ¡scoa de 1942, aos 34 anos de idade, Olga BenÃ¡rio foi levada com 
outras 200 prisioneiras para a c
mara de gÃ¡s de Bernburg onde foi executada pelo regime nazista.

Creche Municipal Olga BenÃ¡rio

[FOTO]

O Rioeduca, atravÃ©s da sua representante na 5
CRE, esteve visitando a Creche Municipal Olga BenÃ¡rio, Morro Faz-Quem-Quer, dia
18 de novembro, e parabeniza-a pelo lindo trabalho que desenvolvem, pela 
organizaÃ§Ã£o e pelo envolvimento com o projeto piloto de leitura, alÃ©m de ter 
como patrona esta fabulosa mulher que viveu intensamente seus ideais, Olga 
BenÃ¡rio.

Blog da CM Olga BenÃ¡rio entÃ£o acesse
http://cmolgbenario.blogspot.com

Se vocÃª professor ou sua escola desenvolveu ou desenvolve algum projeto 
interessante escreva para nÃ³s atravÃ©s dos e-mails de cada Representante de 
CRE.

Para saber, clique na foto da Equipe Rioeduca e procure sua CRE.

[FOTO]

Prof
 Regina Bizarro_Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

twitter: @rebiza
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Se achou interessante esta publicaÃ§Ã£o, clique nas imagens abaixo e prestigie 
divulgando
os trabalhos da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o
da Cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

patrono
(22)

blogsdecreches
(8)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns !
Postado por 
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Fatima Lucia Braga
 em 07/12/2011 20:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/12/2011

 <TÃTULO>
Novidades na EducaÃ§Ã£o Infantil na 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, creches, eventos.

Pesquisando na Internet, conheci mais um blog de Unidade Escolar de nossa 6
 CRE: Ã© o blog da
Creche Municipal Professor RogÃ©rio Pedro Batista

, situada no bairro de Acari, no Conjunto habitacional Fazenda Botafogo. 
Inaugurada este ano, em 21 de julho de 2011, a

 creche segue os conceitos do novo modelo de educaÃ§Ã£o para a primeira inf
ncia implantado pela Prefeitura do Rio: os EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil 
(EDI).
A nova unidade escolar vem atender a uma necessidade atual: onde deixar os 
bebÃªs e as crianÃ§as pequenas na hora de ir trabalhar? Com a expansÃ£o do n
mero de Creches da Prefeitura sÃ£o vÃ¡rias famÃ-lias do MunicÃ-pio do Rio que 
poderÃ£o estar tranquilas quanto a essa questÃ£o

[FOTO]

Os pequeninos fazendo arte...

A nova Unidade Escolar funciona de acordo com os conceitos de EspaÃ§o de 
Desenvolvimento Infantil (EDI), onde nossos pequenos futuros cidadÃ£os contam 
com toda uma estrutura para sua boa formaÃ§Ã£o. 

HÃ¡ espaÃ§os para recreaÃ§Ã£o, introduÃ§Ã£o ao mundo da leitura, das artes etc. 
A creche conta ainda com de uma sala de atendimento em sa
de, onde agentes de sa
de da primeira inf
ncia atendem Ã s crianÃ§as e dÃ£o orientaÃ§Ãµes aos pais sobre os cuidados 
bÃ¡sicos com seus filhos.

Para os pais Ã© uma tranquilidade e uma alegria saber que podem trabalhar 
tranquilos na certeza de que seus filhos estÃ£o sendo bem cuidados.

[FOTO]

[FOTO]
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Momentos de formaÃ§Ã£o do saber, momentos de leitura, momentos de prazer...

[FOTO]

Momentos de conhecimento: aprendendo a fazer gelatina...

[FOTO]

Cuidando da sa
de...

[FOTO]

ConheÃ§am mais sobre a C.M. Professor RogÃ©rio Pedro Batista clicando na imagem 
do mural abaixo:

Um lindo Mural

[FOTO]

 Mural do Dia dos Ãndios com trabalhos das educadoras e dos alunos

Ainda pesquisando na internet, achei o vÃ-deo a seguir do dia da inauguraÃ§Ã£o 
da C.M. Professor RogÃ©rio Pedro Batista, com a presenÃ§a do Prefeito e da 
SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do Rio:

VÃ-deo da InauguraÃ§Ã£o
 [VÃDEO]

NOTAS:

CrÃ©dito das imagens:
 Blog Creche Municipal Professor RogÃ©rio Pedro Batista
:
http://cmprogerio.blogspot.com/

[FOTO]

C.M. Prof. RogÃ©rio Pedro Batista

[FOTO]

PARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

 DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÃRIOS QUE FAZEM A 
EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE E DIVULGUEM O QUE SUA 
ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: QUEM SOMOS NÃ“S?
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6Âªcre
(247)

eventos
(210)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Que Creche linda! Nada melhor do que a crianÃ§a se sentir amada, alÃ©m de 
contarem com toda essa estrutura para sua formaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/12/2011 20:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 05/12/2011

 <TÃTULO>
Alunos Autores - Aprendizagem Significativa

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos, protagonismojuvenil.

A Escola Municipal General Mitre investe no protagonismo e autonomia dos alunos 
matriculados em sua unidade. Os alunos do 5
 ano, mediados por professores e pelo Bairro Educador, participam com textos e 
ideias da elaboraÃ§Ã£o do blog da unidade escolar

A Escola Municipal General Mitre pertence ao 
Programa Escolas do AmanhÃ£,
 que tem como objetivo reduzir a evasÃ£o escolar e mudar a realidade dos alunos 
que moram em Ã¡reas conflagradas da cidade. O 
Bairro Educador
, Ã© um parceiro deste programa e desenvolve aÃ§Ãµes que auxiliam na formaÃ§Ã£o 
de indivÃ-duos autÃ´nomos, solidÃ¡rios e corresponsÃ¡veis por sua 
transformaÃ§Ã£o e de sua comunidade.

[FOTO]

Os alunos das turmas 1501 e 1502 iniciaram, com auxÃ-lio da Professora Ana 
Claudia, e da equipe do Bairro Educador, a elaboraÃ§Ã£o de um jornal para 
escola. No entanto, as matÃ©rias ficaram tÃ£o boas que se tornaram parte 
integrante do Blog Oficial da Escola.

Criatividade, autonomia e imaginaÃ§Ã£o os pequenos escritores tÃªm de sobra! 
Eles planejam, elaboram, pesquisam, desenham, escrevem e editam o blog.
VocÃª acha que os textos sÃ£o apenas sobre disciplinas escolares? Imagina! Os 
pequenos jornalistas sabem a hora de elogiar e de criticar, afinal um bom jornal
precisa ser imparcial e contar os fatos como sÃ£o, exigir mudanÃ§as, e mostrar 
ao p
blico matÃ©rias interessantes!

O jornal 
da turma possui 
diversas seÃ§Ãµes e cada equipe de alunos Ã© responsÃ¡vel por uma!
HÃ¡ leitura para todos os gostos: PolÃ-tica, Esportes, EducaÃ§Ã£o no Tr
nsito, Projetos Escolares, Poesia, alÃ©m dos destaques do que acontece na 
unidade.

Ã‰ imensamente significativa a aprendizagem destes meninos! Eles nÃ£o estÃ£o 
apenas sentados em cadeiras, registrando respostas, passivos, calados. Eles sÃ£o
aguÃ§ados pela curiosidade, andam pela escola, entrevistam merendeiras, 
professores, diretores. As equipes de alunos pesquisam ,perguntam, questionam, 
opinam, elogiam, criticam, pensam!!! Exercitam a linguagem oral, escrita, alÃ©m 
de desenvolverem uma autoestima positiva, por realizarem um trabalho produtivo, 
que Ã© lido, visto e apreciado.
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As turmas do 5
 ano estÃ£o usando a tecnologia, estabelecendo comunicaÃ§Ã£o digital e ampliando
os horizontes. Na Escola Municipal General Mitre a 
RevoluÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o Carioca Acontece
, pois 
meninos e 
meninas deixam de ser 
ouvintes, e se tornam autores de sua histÃ³ria, mediados por professores mais 
experientes que colaboram com cada um, na descoberta dos in
meros talentos que possuem.

[FOTO]

Acompanhe aqui um pouquinho dos textos dos alunos, escritos no blog:

Eu acho que para ser presidente tem que beneficiar as nossas casas, dar 
respeito, ser inteligente e respeitar o trabalhador do Brasil. TambÃ©m Ã© bom 
mais escolas, mais hospitais e policiais, mais educaÃ§Ã£o. E para a nossa 
seguranÃ§a mais delegacias e postos policiais para ser um Brasil melhor
.

Aluno Autor: Gabriel Teixeira

O projeto Mais EducaÃ§Ã£o Ã© muito bom porque nos ensina muitos esportes como 
futebol, capoeira e muito mais. Mas nÃ£o tem sÃ³ isso, ensina informÃ¡tica, 
portuguÃªs, matemÃ¡tica e teatro. LÃ¡ na sala de informÃ¡tica os professores 
ensinam a jogar e fazer deveres no computador. E nas aulas de futebol ensinam a 
jogar em grupos e jogar na parceria com os colegas. Na capoeira, eles ensinam a 
ginga, a lutar e a tocar berimbau, bumba mÃ©dia e agogÃ´, etc 
Alunos Autores:

Wallace Xavier, Alan Caetano, Enzo Fernandes, Gabriel Ranibri, JosÃ© Carlos

Os garis sÃ£o muito importantes para a escola. Sem o gari a escola seria um 
lixÃ£o, ele na escola limpa, organiza as salas, os banheiros, sala dos 
professores, a direÃ§Ã£o, os corredores, o pÃ¡tio, a quadra.
As pessoas tÃªm que colaborar nÃ£o deixar papel no chÃ£o, lavar as mÃ£os sem 
sacudi-las senÃ£o vai molhar o chÃ£o, ai o gari vai ter que limpar o chÃ£o 
novamente.
Eles conseguiram trabalhar numa escola publica e deram sorte em trabalhar numa 
escola muito boa. AlÃ©m disso, essas pessoas ralam muito e ganham seu salÃ¡rio 
todo mÃªs.

Alunos Autores: Richard Saraiva, Alexandre Alvarenga, JoÃ£o Vitor GuimarÃ£es 
Rodrigues

[FOTO]
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Trabalhar o Protagonismo Juvenil Ã© a garantia de uma Aprendizagem 
Significativa, e de sucesso durante a vida. O Rioeduca se orgulha de participar 
e compartilhar trabalhos que destacam a autoria das crianÃ§as e mostram suas 
habilidades, capacidade de aprendizagem e talentos.

C
onvidamos o leitor a deixar nos 
ComentÃ¡rios
,
um recadinho especial para os alunos do 5
 ano
e
para seus excelentes professores.

Visite 
o 
blog da Escola General Mitre 
e acompanhe 

esse ambiente virtual tÃ£o cheio de novidades!

projetos
(334)
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1Âªcre
(234)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Que gracinha! ParabÃ©ns aos alunos e professores por estaremn proporcionando uma
esta aprendizagem tÃ£o significativa, que, como diz a querida rioeducadora, 
profÂª Rute, os alunos jamais esquecerÃ£o.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 05/12/2011 08:05

PARABÃ‰NS A TODOS OS ENVOLVIDOS!!!!!!!!!!!! A E.M. General Mitre sempre 
desenvolveu belÃ-ssimos trabalhos... ficamos orgulhosos!
Postado por 
josÃ© luiz
 em 05/12/2011 08:17

ParabÃ©ns pelo  trabalho de qualidade desenvolvido nest U.E.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/12/2011 15:41

Ficamos felizes e orgulhosos pelo trabalho desenvolvido por nossos alunos e 
professores. Agradecemos a Parceria e dedicaÃ§Ã£o da equipe do Projeto Bairro 
Educador.
Postado por 
Marcelle
 em 05/12/2011 17:59

Acho que o mais importante da escola Ã© fazer com que os alunos participem 
ativamente das aulas, e o trabalho com o jornal Ã© fantÃ¡stico!
Postado por 
Claudio
 em 05/12/2011 19:03

Fiquei feliz em saber que os nossos jovens estÃ£o tendo uma aprendizagem 
significativa e com a participaÃ§Ã£o de todos. PARABÃ‰NS !!!
Postado por 
Rosilange Miranda
 em 05/12/2011 23:47

Alunos e professores, parabÃ©ns pela determinaÃ§Ã£o de um trabalho tÃ£o lindo! 
ParabÃ©ns!
Postado por 
Marilia
 em 06/12/2011 06:25
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Adorei! Trabalho lindo!
Postado por 
Rosemere
 em 07/12/2011 13:36

ParabÃ©ns pelo belo trabalho. Nossoa alunos merecem!!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 09/12/2011 15:08

O trabalho dos professores da E.M. General Mitre Ã© sempre muito bom. ParabÃ©ns 
a todos e em especial para a professora Ana Claudia.
Postado por 
Samantha
 em 13/12/2011 17:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/12/2011

 <TÃTULO>
Papai Noel dos Correios - Adote a sua Cartinha!

     O Papai Noel dos Correios Ã© uma das 
principais campanhas natalinas de inclusÃ£o social do PaÃ-s. Realizada hÃ¡ 22 
anos, representa o resultado da solidariedade brasileira

[FOTO]

Desde 2010, a Campanha Papai Noel dos Correios foi vinculada a um
dos Objetivos de Desenvolvimento do MilÃªnio, estabelecidos pela OrganizaÃ§Ã£o 
das NaÃ§Ãµes Unidas (ONU), denominado 
EducaÃ§Ã£o bÃ¡sica de qualidade para todos
. Dessa forma, na maioria dos Estados, alÃ©m das cartinhas oriundas de crianÃ§as
da sociedade, sÃ£o recebidas cartinhas de crianÃ§as de escolas, abrigos, creches
e n
cleos sÃ³cio-educativos. Desenvolver a habilidade da redaÃ§Ã£o de carta, de como
endereÃ§ar, do uso do CEP e do selo postal sÃ£o aÃ§Ãµes trabalhadas com as 
crianÃ§as. Mas se informe, pois, em alguns Estados, serÃ£o atendidas apenas as 
cartas remetidas pelas escolas e instituiÃ§Ãµes citadas.

[FOTO]

[FOTO]

Oficialmente amanhÃ£ seria o 
ltimo dia de escolha de cartas. Mas ainda hÃ¡ muitas cartinhas para serem 
escolhidas, por isso, telefone para o posto de sua escolha e verifique se o 
prazo foi ampliado. O importante Ã© que vocÃª entregue o presente atÃ© o dia
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 8 de dezembro.

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/12/2011

 <TÃTULO>
Dicas de Stream - Transmitindo VÃ-deos em Tempo Real

<TAGS>
Tags: 
webinÃ¡rio, stream, vÃ-deos.

Live Video Streaming: Guia Comparativo de ServiÃ§os de Streaming de VÃ-deo ao 
Vivo

Os serviÃ§os de streaming de vÃ-deo ao vivo sÃ£o uma categoria especÃ-fica de 
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ferramentas de ediÃ§Ã£o de vÃ-deo que qualquer pessoa pode usar para transmitir 
vÃ-deo ao vivo de seu computador utilizando apenas uma ligaÃ§Ã£o rÃ¡pida Ã  
Internet e uma c
mera web. Neste guia , selecionamos boas opÃ§Ãµes de ferramentas de streaming de
vÃ-deo ao vivo (live video streaming).

IntegraÃ§Ã£o MultimÃ-dia/Playlist:
 Permite a transmissÃ£o de seu vÃ-deo e outros conte
dos, como vÃ-deos do YouTube, apresentaÃ§Ãµes, imagens e muito mais, em shows ao
vivo ou programados.

Chat de texto:
 Integrado no reprodutor ou na pÃ¡gina, te permite se comunicar com seus 
visitantes.

Co-hosting -
 M
ltiplas webcams: Quem aloja os vÃ-deos pode decidir se quer deixar outras 
pessoas mostrarem sua webcam e misturÃ¡-las como um verdadeiro canal de 
televisÃ£o.

GravaÃ§Ã£o
: Permite gravar o show ao vivo e, se vocÃª quiser, incorporar um player com o 
seu show gravado em qualquer pÃ¡gina.

[FOTO]

UStream Ã© um sistema de transmissÃ£o Web que lhe permite transmitir ao vivo o 
conte
do para a Internet a partir de sua webcam. Em questÃ£o de segundos, vocÃª pode 
criar sua prÃ³pria estaÃ§Ã£o ao vivo, e iniciar a transmissÃ£o de imagens ao 
vivo de qualquer lugar: as pessoas podem ver e conversar com vocÃª na sua 
pÃ¡gina UStream ou, simplesmente em qualquer local onde vocÃª quiser inserir o 
seu player. O serviÃ§o Ã© gratuito.

     http://www.ustream.tv/

Livestream (embora seja o melhor, sÃ³ oferece 50 compartlhamentos simult
neos no modo gratuito e no modo pago Ã© MUITO CARO)

Livestream
 (antigo Mogulus)

Ã© uma soluÃ§Ã£o de video streaming para transmitir vÃ-deos ao vivo e sob 
demanda. Basta defina a sua webcam (c
mera de vÃ-deo ou externa), microfone e pronto. Seu show Ã© transmitido atravÃ©s
de um player de vÃ-deo que vocÃª pode personalizar totalmente para combinar com 
o look and feel do seu site. VÃ¡rios modelos prontos tambÃ©m estÃ£o disponÃ-veis
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para vocÃª comeÃ§ar rapidamente. Cada pÃ¡gina mostra uma Ã¡rea de chat para 
interaÃ§Ã£o em tempo real com o seu p
blico. Quando fizer uma transmissÃ£o, vocÃª pode alternar o controle para m
ltiplas c
meras, independentemente da sua localizaÃ§Ã£o. TambÃ©m Ã© possÃ-vel integrar o 
Livestream com a sua conta do Twitter para enviar um tweet de notificaÃ§Ã£o a 
todos os seus amigos que estÃ£o ao vivo naquele momento. Depois de terminar a 
sua transmissÃ£o, seus clipes serÃ£o gravados automaticamente. O Livestream Ã© 
baseado na web, mas os usuÃ¡rios do Windows tambÃ©m podem fazer o download 
gratuito da suite Procaster que permite gerir e produzir seus streamings ao vivo
diretamente do computador. NÃ£o disponibiliza co-hosting para o momento.

Yahoo Live

Embora esteja incluÃ-do na tabela, nÃ£o existe mais.

BlogTV

BlogTV Ã© um serviÃ§o de vÃ-deo on-line ao vivo que vocÃª pode usar para 
colocar-se ao vivo com um computador e uma webcam. VocÃª pode transmitir vÃ-deo 
ao vivo de sua webcam, gravar suas sessÃµes e inserir o player em qualquer lugar
que quiser. Seus espectadores podem enviar comentÃ¡rios atravÃ©s do chat 
integrado no player, mesmo sem se inscrever. O serviÃ§o Ã© gratuito.

     http://www.blogtv.com/

Justin.tv

Justin.tv Ã© um serviÃ§o de streaming de vÃ-deo, originalmente apresentando 
Justin transmitindo sua vida 24/7 a partir de um 
hat-webcam
, que permite Ã s pessoas transmitirem seu prÃ³prio vÃ-deo. Com um simples 
registro e uma webcam, vocÃª pode transmitir vÃ-deo ao vivo sem absolutamente 
nenhum custo, incorporÃ¡-lo em qualquer site e conversar com seus espectadores. 
O serviÃ§o Ã© gratuito.

     http://www.justin.tv/

Kyte

Kyte Ã© um serviÃ§o de transmissÃ£o multimÃ-dia que permite aos usuÃ¡rios 
colocarem qualquer tipo de conte
do online. Para iniciar um novo canal vocÃª sÃ³ precisa se registrar 
gratuitamente, decidir se deseja transmitir fotos, vÃ-deos ou imagens ao vivo de
sua webcam, e inserir o player em qualquer lugar que as pessoas possam ver o seu
show e enviar comentÃ¡rios via chat de texto integrado. O serviÃ§o Ã© gratuito.

     http://www.kyte.tv/
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Stickam

Stickam Ã© uma soluÃ§Ã£o de streaming de vÃ-deo ao vivo que lhe permite 
interagir com os seus espectadores. Depois de um registro simples e gratuito, 
vocÃª pode criar seu show ao vivo ou com material prÃ©-gravado, e incorporÃ¡-lo 
em seu site. As pessoas podem interagir com vocÃª por um chat de texto ou pela 
adiÃ§Ã£o de sua webcam e microfone para conferÃªncia, com atÃ© 6 espaÃ§os de 
vÃ-deo convidados. O serviÃ§o Ã© gratuito.

     http://www.stickam.com/

Operator 11

Operator 11 Ã© um site que permite criar apresentaÃ§Ãµes de vÃ-deo. VocÃª pode 
transmitir ao vivo com sua webcam e outros participantes podem estar ao vivo com
Ã¡udio e vÃ-deo se o anfitriÃ£o assim o decidir. VÃ-deos prÃ©-gravado podem ser 
misturados ou podem ser transmitidos ao vivo por qualquer um. Todos os shows 
sÃ£o gravados automaticamente assim vocÃª pode incorporÃ¡-los em seu site 
depois. Operator 11 Ã© um serviÃ§o gratuito.

     http://operator11.com/

LiveVideo

LiveVideo Ã© um site gratuito onde vocÃª pode criar seu prÃ³prio canal de vÃ-deo
e transmitir vÃ-deos com sua webcam. Depois de criar o canal, os usuÃ¡rios podem
comeÃ§ar a ver vocÃª e adicionar suas prÃ³prias webcams para criar uma sala de 
conferÃªncias onde vocÃª pode falar e fazer um chat de texto. O registro Ã© 
necessÃ¡rio para usar o serviÃ§o.

     http://www.livevideo.com/

Veetle

Veetle Ã© um serviÃ§o de streaming de vÃ-deo que permite-lhe ver e transmitir 
vÃ-deo ao vivo em alta qualidade. Depois de um cadastro gratuito, vocÃª pode 
criar seu canal e comeÃ§ar a transmitir tanto imagens prÃ©-gravadas quanto ao 
vivo de sua webcam. Os espectadores terÃ£o de instalar TV Veetle, a fim de ver o
seu show e poderÃ£o participar atravÃ©s de um chat de texto. O serviÃ§o Ã© 
gratuito.

     http://www.veetle.com/

Yaika

Atualmente em manutenÃ§Ã£o.
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     http://yaika.com/

Veodia

Veodia Ã© soluÃ§Ã£o de streaming de vÃ-deo que vocÃª pode usar para transmitir 
ao vivo e vÃ-deo on-demand. Com uma webcam e um microfone, vocÃª pode comeÃ§ar 
as suas sessÃµes ao vivo em qualquer lugar que estiver, com a possibilidade de 
fazer upload de vÃ-deos MP4/H264, e as pessoas vÃ£o poder assistir-lo atravÃ©s 
de um leitor multi-plataforma. Quando vocÃª pressiona stop, a gravaÃ§Ã£o Ã© 
imediatamente disponibilizada para a reproduÃ§Ã£o on-demand. Para usÃ¡-lo vocÃª 
pode comeÃ§ar pela versÃ£o trial ou contactar a equipe Veodia.

     http://www.veodia.com/

Streamavideo

Streamavideo Ã© um portal gratuito que lhe permite transmitir vÃ-deo ao vivo ou 
fazer o upload dos que jÃ¡ tenha gravado. VocÃª pode enviar e transmitir ao vivo
direto de sua webcam e ter uma prÃ©via de como ficarÃ¡ o seu vÃ-deo. VocÃª 
tambÃ©m pode conversar com seus espectadores, gravar vÃ-deos com sua c
mera e ter conferÃªncias de vÃ-deo. O serviÃ§o Ã© gratuito.

     http://www.streamavideo.com/

Selfcast

Selfcast Ã© um serviÃ§o de streaming de vÃ-deo gratuito que permite criar seu 
prÃ³prio canal facilmente. Com apenas uma webcam e uma ligaÃ§Ã£o Ã  Internet, 
vocÃª pode criar e transmitir ao vivo o seu prÃ³prio show ou programÃ¡-lo para 
mais tarde. Cada canal tem sua prÃ³pria pÃ¡gina, uma Ã¡rea de chat de texto e um
espaÃ§o de blogs onde vocÃª pode postar os seus programas gravados. Gratuito 
para uso, mas o registro Ã© necessÃ¡rio.

     http://www.selfcast.com/
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vÃ-deos
(1)

stream
(1)

webinÃ¡rio
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Gostei muito desta postagem. Vou aposentar meu Windows Media Encoder.
Postado por 
Heleno
 em 02/12/2011 20:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/12/2011

 <TÃTULO>
AlfabetizaÃ§Ã£o   Ambiental: o  Projeto Continua

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, alfabetizaÃ§Ã£o, meioambiente, eventos.

A turma 1103 da professora Cristiane Zicarelli avanÃ§a com o projeto de 
alfabetizaÃ§Ã£o 
As Feras estÃ£o soltas
, registrado aqui nos posts
 Projeto Animais - Uma HistÃ³ria de AlfabetizaÃ§Ã£o
 e 
AlfabetizaÃ§Ã£o, Arte e Animais 
 As Feras Continuam Soltas
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. Agora os alunos descobriram a import
ncia da reciclagem e da preservaÃ§Ã£o ambiental para a manutenÃ§Ã£o da 
biodiversidade.

Na primeira semana de novembro, a E.M. Delfim Moreira realizou sua Mostra 
Cultural. Trata-se de uma colet
nea dos trabalhos e projetos realizados durante todo o ano letivo. Dando 
continuidade ao projeto para a AlfabetizaÃ§Ã£o 
As Feras EstÃ£o Soltas
 e fazendo a ligaÃ§Ã£o com o tema destinado ao 1
 ano da escola, Ano Internacional das Florestas, a turma 1103 refletiu sobre a 
import
ncia da manutenÃ§Ã£o das florestas e a preservaÃ§Ã£o dos animais que eles 
estudavam. Segundo palavras da professora Cristiane: 
(...) com o 
estudo
 dos animais tambÃ©m 
aprendemos
 que Ã© importante cuidar da natureza, que Ã© importante preservar.

[FOTO]

A turma 1103 e a professora Cristiane Zicarelli posam ao lado de suas criaÃ§Ãµes

AlÃ©m de entendermos que Ã© fÃ¡cil e possÃ-vel praticarmos os 3 R (reciclar, 
reutilizar, reaproveitar), fizemos isso ao criar os animais com as garrafas 
pets. Reaproveitamos um material que iria para o lixo, criamos os bichinhos com 
as garrafas pets que iriam ser jogadas fora. AlÃ©m disso, construÃ-mos uma 
pequena floresta com os mesmos.
 - nos conta ainda a professora Cristiane. O primeiro momento foi de separaÃ§Ã£o
e pintura das garrafas. As cores foram escolhidas de acordo com o animal que 
cada um iria confeccionar, resgatando um pouquinho do trabalho jÃ¡ realizado 
sobre as carcterÃ-sticas dos mesmos.

[FOTO]

InÃ-cio da atividade: escolha e preparaÃ§Ã£o das garrafas de acordo com as 
caracterÃ-sticas dos animais.

O segundo momento foi a efetiva confecÃ§Ã£o dos animais com os detalhes de cada 
um: olhos, orelhas, boca, etc. Vale ressaltar que 
nÃ£o pesquisamos em nenhum livro um modelo de animais em garrafa pet. Todos 
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foram criados a partir da criatividade das crianÃ§as, com uma pequena 
orientaÃ§Ã£o e ajuda minha
 acrescenta a Prof
 Cristiane.

[FOTO]

Trabalhando nos detalhes de cada animal 

Logo depois, orgulhosos, eles apresentam suas criaÃ§Ãµes. SÃ£o onÃ§as, girafas, 
elefantes, porcos e outros que irÃ£o compor a floresta. O conhecimento 
significativo foi sendo construÃ-do Ã  medida que os animais tomavam forma.

[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o dos animais

Agora chegou a hora de dar o recado: 
NO ANO INTERNACIONAL DA FLORESTA, A TURMA 1.103 DESCOBRE QUE PODE SER DIVERTIDO 
PRESERVAR, RECICLAR, LER, ESCREVER, CRIAR, CONSTRUIR...
 A 
floresta
 foi montada. AlÃ©m dos animais, alguns tambÃ©m em origami, foram colocadas 
Ã¡rvores, flores e tabuletas com mensagens escritas pelas crianÃ§as sobre a 
import
ncia da preservaÃ§Ã£o. O resultado nÃ£o Ã© somente um mural, mas uma 
instalaÃ§Ã£o com a qual pudemos interagir e ver de perto os animais. Foi um dos 
mais visitados da Mostra Cultural!

[FOTO]

A 
floresta
 montada pela turma 1103 na Mostra Cultural da Delfim Moreira.

AlÃ©m da 
floresta
, eles resolveram dizer, atravÃ©s da m
sica 
Herdeiros do futuro
 de Toquinho, apresentada para todos da escola, que a import
ncia da preservaÃ§Ã£o e da reciclagem Ã© muito maior.

 Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz,
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     vamos ter que cuidar bem desse paÃ-s !!!

     Toquinho

Acompanhem, em vÃ-deo, a apresentaÃ§Ã£o da turma 1103 junto com a 1102 da prof
 Lenita Ferreira. Muito bom saber que estes pequenos estÃ£o olhando para o 
futuro. Fica o exemplo.

 [VÃDEO]

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

meioambiente
(95)

alfabetizaÃ§Ã£o
(19)
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 <COMENTÃRIOS>

Adorei o projeto.ParabÃ©ns a todos envolvidos e um especial bj para Cristiane 
que conheÃ§o. Excelente profissional. bjss
Postado por 
MONICA
 em 07/12/2011 20:06

ParabÃ©ns! Que trabalho lindinho.Amei de paixÃ£o.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/12/2011 20:26

ParabÃ©ns colegas,lindo trabalho!
Postado por 
Elaine do Valle
 em 08/12/2011 21:39

ConheÃ§o o trabalho da Cristiane de perto e Ã© realmente impressionante a 
consistÃªncia que ela consegue emprestar aos Projetos que desenvolve, sempre 
abordando os temas de maneira multidisciplinar e lÃºdica. ParabÃ©ns mais uma 
vez, Cris!

Felipe Lacerda - Chefe da Equipe de Leitura da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o de Duque de Caxias.
Postado por 
Felipe Lacerda
 em 22/01/2012 10:16

Minha eterna admiraÃ§Ã£o Ã  Cris e ao seu trabalho. Ã‰ prÃªmi, com certeza!
Postado por 
Jennifer Mello
 em 25/06/2012 23:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/12/2011

 <TÃTULO>
Nosso Cantinho Escolhe seus Representantes

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, cidadania, blogsdeescolas, creches, educaÃ§Ã£oinfantil.

A Creche Municipal Nosso Cantinho estreia seu blog mostrando seus pequenos 
escolhendo o Greminho, comissÃ£o de alunos dos E.I.s 30 e 31 encarregados de 
entregar suas reivindicaÃ§Ãµes Ã  diretora da creche.
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O Greminho nasceu do projeto Direito da CrianÃ§a que trabalhou os princÃ-pios 
que compÃµem a DeclaraÃ§Ã£o dos Direitos das CrianÃ§as. TambÃ©m foi trabalhada a
questÃ£o da representaÃ§Ã£o democrÃ¡tica na defesa e manutenÃ§Ã£o dos direitos. 
A figura da presidenta Dilma Roussef foi explorada junto com as funÃ§Ãµes entre 
elas a de prover de verbas as creches. Com o desenvolvimento do projeto, as 
crianÃ§as perceberam que podiam exercer o direito de escolher em que brinquedos 
a verba poderia ser aplicada. EntÃ£o, escreveram cartas as diretoras, gestoras 
da verba recebida, com os brinquedos preferidos. Mas quem entregaria as cartas e
defenderia o direito das crianÃ§as?

[FOTO]

A vontade de divulgar o projeto e o engajamento das crianÃ§as neste processo 
democrÃ¡tico levou a criaÃ§Ã£o do blog que registra o projeto na aba 
Cotidiano
:

[FOTO]

As etapas de processo estÃ£o registradas na sequÃªncia de fotos. Confiram o 
espÃ-rito de responsabilidade nos rostinhos tÃ£o jovens. Mesmo ainda nÃ£o 
alfabetizados, jÃ¡ se compreende a import
ncia do registro.

[FOTO]

A seguir exercendo o direito de escolher o candidato que julgar mais preparado 
para o 
 cargo 
.

[FOTO]

E o prazer de exercer seu direito de escolher ou ser escolhido. Democracia 
semeada em terreno fÃ©rtil.

[FOTO]

Quem conhece o gostinho de registrar em blog o trabalho realizado nÃ£o consegue 
mais parar. A C.M. Nosso Cantinho da 3
 CRE estÃ¡ aprendendo, mas jÃ¡ registrou a histÃ³ria da creche, a composiÃ§Ã£o 
da equipe, fotos dos principais eventos, vÃ-deo dos pequenos em oficina de 
capoeira. Conforme palavras da diretora Regina Figueredo: 
 Um dia ele tinha que nascer. Agora Ã© sÃ³ alimentar nossa cria.
 NÃ³s, do Rioeduca, temos certeza que o blog crescerÃ¡ forte e bem nutrido como 
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as crianÃ§as que estÃ£o crescendo na creche. EntÃ£o, vamos alimentar mais esse 
recÃ©m nascido com nossa atenÃ§Ã£o e comentÃ¡rios? Ana Carolina (T. 31) e Lucas 
(T. 30), representantes do Greminho, reivindicam seus direitos de receber 
comentÃ¡rios e estÃ£o aguardando.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

creches
(89)

cidadania
(11)
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 <COMENTÃRIOS>

Parabenizo a Creche Municipal Nosso Cantinho pela iniciativa de trabalhas com os
"pequenininhos" um ato de cidadania tÃ£o importante como o direito de escolher e
de ser escolhido.
As crianÃ§as sÃ£o lindinhas e a DireÃ§Ã£o estÃ¡ de parabÃ©ns!
Um beijinho carinhoso para todos os fofinhos do Cantinho do Amor.
Professora Elizabeth Santanna - 7Âº CRE
Postado por 
Elizabeth Santanna
 em 09/12/2011 16:09

Lindo o trabalho desta creche.Amei!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/12/2011 19:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/12/2011

 <TÃTULO>
Jogos Teatrais, Revivendo e Improvisando na EM Francisco Frias da Mesquita

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, artescÃªnicas, blogsdeescolas, projetos.

Segundo estudos realizados, a utilizaÃ§Ã£o da arte como ferramenta pedagÃ³gica 
Ã© uma forma de utilizar os dois lados do cÃ©rebro, de forma complementar para 
um aprendizado mais eficaz, sendo assim o aluno poderÃ¡ a partir desta 
metodologia ser mais crÃ-tico, exprimir mais seus sentimentos, suas vontades, 
seu conhecimento, suas ideias, sua criatividade e sua imaginaÃ§Ã£o, o que deixa 
claro que a arte Ã© uma forma de interpretaÃ§Ã£o da vida, alÃ©m, Ã© claro, de 
aumentar possibilidades de um melhor desempenho escolar. SÃ£o essas aÃ§Ãµes que 
uma professora de Artes CÃªnicas, Elaine Pernambuco,
revive e improvisa atravÃ©s das oficinas de jogos teatrais.

A EM 05.15.007 Francisco Frias da Mesquita estÃ¡ proporcionando aos
seus alunos
Oficinas de Jogos Teatrais, atravÃ©s da prof
 de Artes CÃªnicas, Elaine Cristina Rodrigues de Souza, mais conhecida como 
Elaine Pernambuco. 

Elaine Ã© mestre em Teatro pelo Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em Artes CÃªnicas 
da UNIRIO, onde foi bolsista da CAPES, PÃ³s-graduada (EspecializaÃ§Ã£o) em 
Ensino de Arte pela UFPE e Licenciada em EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica, com 
habilitaÃ§Ã£o em Artes CÃªnicas pela mesma instituiÃ§Ã£o. 
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Em Nova IguaÃ§u atua como Coordenadora PolÃ-tico-PedagÃ³gica. 

Na Prefeitura do Rio de Janeiro, atua como professora de Artes CÃªnicas, na EM 
05.15.007 Francisco Frias da Mesquita.

[FOTO]

Abaixo, a prof
 Elaine nos apresenta um breve resumo sobre o significado das palavras mais 
usadas na oficina, alÃ©m de questÃµes sobre jogos teatrais e logo apÃ³s o 
trabalho que ela desenvolveu com as turmas da EM Francisco Frias da Mesquita.

DefiniÃ§Ã£o das palavras mais usadas nas oficinas de teatro

Teatro
 (origem) A palavra grega theatron designava o local onde ficavam as pessoas que
assistiam Ã  representaÃ§Ã£o, nos anfiteatros. 
 letra, significa 
lugar de onde se vÃª
.

Linguagem
 - De maneira bastante informal podemos definir uma linguagem como sendo uma 
forma de comunicaÃ§Ã£o. Elaborando um pouco mais esta definiÃ§Ã£o, podemos 
definir uma linguagem como sendo 
um conjunto de elementos (sÃ-mbolos) e um conjunto de mÃ©todos (regras) para 
combinar estes elementos, usado e entendido por uma determinada comunidade
.

Elementos da Linguagem Teatral
 cenografia, iluminaÃ§Ã£o, sonoplastia, aÃ§Ã£o dramÃ¡tica, voz, personagens, 
adereÃ§os, indumentÃ¡rias etc.

O texto dramÃ¡tico
 - Texto escrito para ser representado. Normalmente nÃ£o tem narrador e 
predomina o discurso na segunda pessoa (tu/vÃ³s).Exemplo: Romeu e Julieta, 
Senhora dos Afogados, Pluft 
 O fantasminha etc...

Textos nÃ£o-dramÃ¡ticos
 - Esses textos nÃ£o estÃ£o estruturados em cima de fala de personagens. SÃ£o 
exemplos: uma bula de remÃ©dio, um conto, uma poesia. 

Improvisando
atravÃ©s dos jogos teatrais

Os jogos teatrais sÃ£o atividades coletivas na linguagem teatral que permitem re
(viver) situaÃ§Ãµes cotidianas e que nÃ£o se subordinam a um texto 
prÃ©-estabelecido, mas Ã  palavra improvisada. Dessa forma, nÃ£o se pretende 
formar 
atores
 atravÃ©s de sua prÃ¡tica, mas jogadores. Tais jogos possibilitam uma maior 
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interaÃ§Ã£o nas relaÃ§Ãµes humanas que contribuem para a construÃ§Ã£o de 
conhecimentos, domÃ-nio do uso interativo da linguagem teatral numa perspectiva 
improvisacional. No Jogo Teatral hÃ¡ procedimentos operacionais especÃ-ficos a 
serem seguidos pelo professor/coordenador e o seu enredo sempre Ã© resultante do
jogo e jamais ponto de partida.

Como mediar um trabalho pedagÃ³gico utilizando os jogos teatrais?

NÃ£o hÃ¡ 
receitas
 prontas para encaminhar uma sequÃªncia didÃ¡tica utilizando os jogos teatrais 
(estes sim nÃ£o devem ter sua estrutura modificada ou deixarÃ£o de ser jogos 
teatrais), 
diz a prof
 Elaine.

Entretanto, segue aqui uma sugestÃ£o de conduÃ§Ã£o das atividades,
sugeridas pela professora

:

 Evite expor a crianÃ§a. Ela deve entender que o que estÃ¡ fazendo Ã© somente um
jogo;

 NÃ£o critique ou sorria durante a sua atuaÃ§Ã£o na Ã¡rea de jogo. Ela poderÃ¡ 
se sentir ridicularizada e nÃ£o querer participar mais;

 Deixe que as crianÃ§as decidam, escolham ou negociem entre si que personagens 
querem fazer. As crianÃ§as poderÃ£o ficar frustradas e desenvolverem traumas;

 NÃ£o direcione papÃ©is relacionando-os a contornos fÃ-sicos ou ao dito 
talento
, ao contrÃ¡rio, desmistifique-o. Todos podem fazer teatro. A arte Ã© para 
todos;

 Estimule a alegria. Seriedade e comprometimento nÃ£o sÃ£o sinÃ´nimos de 
sofrimento;

 Provoque a criaÃ§Ã£o. Evite a reproduÃ§Ã£o. A arte vem da criatividade e nÃ£o 
do 
mecanicismo
;

 E lembrem-se: 
A beleza Ã© o nome de qualquer coisa que nÃ£o existe Que eu dou Ã s coisas em 
troca do agrado que me dÃ£o
. Fernando Pessoa.

Abaixo, imagens das aulas de Artes CÃªnicas nas turmas da
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Escola 05.15.007 Francisco Frias da Mesquita, ministradas pela prof
 Elaine Pernambuco.

[FOTO]

Dia da ConsciÃªncia Negra

Aconteceu dia 21/11, a homenagem da EM Francisco Frias da Mesquita pelo Dia da 
ConsciÃªncia Negra. 

A professora
Elaine Pernambuco, com o apoio incondicional da direÃ§Ã£o e professores, fez um 
brilhante trabalho com os alunos e eu, Regina Bizarro, estava lÃ¡ para aplaudir.

[FOTO]

Elaine tambÃ©m desenvolveu um trabalho de pesquisa para a Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro 
 UNIRIO, intitulado 
Interdisciplinaridade entre teatro e letramento na educaÃ§Ã£o infantil: um 
caminho possÃ-vel, 
e discorreu sobre Letramento na EducaÃ§Ã£o Infantil e Jogos. 

Ela apresentou um princÃ-pio de estudo desenvolvido a partir de uma 
pesquisa-aÃ§Ã£o realizada na EducaÃ§Ã£o Infantil de uma escola p
blica da rede municipal de Nova IguaÃ§u/RJ. 

Algumas hipÃ³teses relacionais entre a fundamentaÃ§Ã£o teÃ³rica e a observaÃ§Ã£o
concomitante das prÃ¡ticas desenvolvidas que implicam em processos de 
apropriaÃ§Ã£o da leitura, da escrita e do jogo pelas crianÃ§as, poderemos ler 
aqui
 neste trabalho muito interessante, desenvolvido pela professora.

ParabÃ©ns Ã  EM Francisco Frias pela iniciativa de promover esta oficina e a 
prof
 Elaine Pernambuco pelo belo trabalho com os alunos
.

ParabÃ©ns aos envolvidos nessa maratona de conhecimentos envolvendo a arte de 
encenar.

O blog da escola, sempre atualizado pelo 
estagiÃ¡rio Carlos
, permite-nos saber as atividades que a escola desenvolve

http://emfriasdamesquita.blogspot.com/

Se vocÃª professor e/ou sua escola desenvolvem ou desenvolveram algum projeto
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ou atividade interessante; se vocÃª, sua escola ou se algum aluno tem blog,

clique na imagem abaixo para obter o e-mail do representante do

Rioeduca na sua CRE.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na 5
CRE - Prof
 Regina Bizarro

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

Achou interessante esta publicaÃ§Ã£o?

EntÃ£o comente e/ou clique nas imagens abaixo e divulgue o Rioeduca
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

5Âªcre
(268)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/12/2011 19:12

TambÃ©m sou professora da UE e acompanho de perto o trabalho desenvolvido pela 
Elaine. Vejo seu comprometimento e dedicaÃ§Ã£o em passar o melhor para nossos 
alunos. ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido.
Elaine Moreira
Postado por 
Elaine M. de Souza
 em 09/12/2011 21:21

Trabalhar junto a profissionais dedicados, comprometidos com a aÃ§Ã£o docente, 
nÃ£o tem preÃ§o. Valeu Elaine e obrigado Rioeduca por proporcionar a troca de 
conhecimento na rede. Isso ajuda muito o trabalho dos professores que acreditam 
na educaÃ§Ã£o, apesar dos pesares.

Esse agradecimento Ã© em nome da equipe de DireÃ§Ã£o da U.E.

Carlos Carvalho
Postado por 
Carlos Carvalho
 em 12/12/2011 08:27

Gostaria de parabenizar a Regina Bizarro pela excelente postagem, assim como a 
EM Francisco Frias pelo belÃ-ssimo e importante trabalho desenvolvido. Com 
carinho, EmÃ-lia.
Postado por 
EmÃ-lia L. V. da Silveira
 em 12/12/2011 21:45

O estÃ-mulo vocacional pode surgir desde muito cedo, quando se inquere a 
crianÃ§a sobre o que ela pretende "ser quando crescer". Em resposta, as 
crianÃ§as buscam identificar as possibilidades ao seu redor: engenheiros, 
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mÃ©dicos, advogados, etc. Mas onde encontrar o estÃ-mulo Ã s prÃ¡ticas 
artÃ-sticas (eu nÃ£o tive essa aula)?
Em atitudes como a de Elaine Pernambuco hÃ¡ o estÃ-mulo a duas coisas: Ã  arte e
Ã  "arte de lecionar". ParabÃ©ns por seu empenho e, desde jÃ¡, pela repercussÃ£o
que isso trarÃ¡ para seu alunos, Elaine.
ParabÃ©ns ao blog pelo garimpo e divulgaÃ§Ã£o de boas notÃ-cias.
SUCESSO a todos!
Postado por 
Ã‰verton Souza
 em 22/01/2012 23:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/12/2011

 <TÃTULO>
OperaÃ§Ã£o Sala Limpa - Eu Apoio!

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£o, escolasdoamanhÃ£, protagonismojuvenil.

Ã‰ 
necessÃ¡rio e
urgente abrir espaÃ§os e facilitar processos que permitam a participaÃ§Ã£o 
efetiva de crianÃ§as, adolescentes
e jovens na construÃ§Ã£o do modelo e da din
mica social da sua Escola, da sua Comunidade, do seu PaÃ-s, do Planeta

[FOTO]

Tu me dizes, eu esqueÃ§o.

     Tu me ensinas, eu lembro.

     Tu me envolves, eu prendo.

Benjamim Franklin

Visando atender de forma plena e pontual Ã s necessidades apresentadas pelos 
prÃ³prios alunos, a 
Professora Janete Trajano 
do
 CIEP Ministro Gustavo Capanema
vem desenvolvendo aÃ§Ãµes que possibilitam o 
Protagonismo Juvenil
, ou seja, promovendo atividades educativas, que garantem a criaÃ§Ã£o de 
espaÃ§os e condiÃ§Ãµes capazes de possibilitar aos jovens envolver-se em tarefas
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direcionadas Ã  soluÃ§Ã£o de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, 
liberdade e compromisso.

No campo da educaÃ§Ã£o, o termo P
rotagonismo Juven
il designa a atuaÃ§Ã£o dos jovens como personagem principal de uma iniciativa, 
atividade ou projeto voltado para a soluÃ§Ã£o de problemas reais. O cerne do 
protagonismo, portanto, Ã© a participaÃ§Ã£o ativa e construtiva do jovem na vida
da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla. 

[FOTO]

Esse trabalho Ã© um desdobramento do projeto desenvolvido durante o ano letivo 
com o objetivo de estimular que os alunos assumissem o protagonismo das 
atividades desenvolvidas na nossa turma. Assim, durante o ano trabalhamos 
refletindo e tentando responder algumas questÃµes: 
Paz, como se faz?
 e quais as 
Marcas que queremos deixar nos espaÃ§os e nas relaÃ§Ãµes que estabelecemos?
, nesta 
ltima indagaÃ§Ã£o, como ponto de reflexÃ£o buscamos observar e pensar sobre os 
problemas ligados a limpeza e conservaÃ§Ã£o da sala de aula, entendendo que 
todos nÃ³s somos responsÃ¡veis por esse trabalho.

Assim, discutimos o que leva a sociedade e as pessoas a se organizarem para 
fazer uma campanha; como organizar um slogan; como elaborar um cartaz, como 
construir argumentos para que o outro abrace a causa.

A atuaÃ§Ã£o dos alunos da 8501 foi de muita seriedade e comprometimento e a 
recepÃ§Ã£o dos alunos e dos colegas professores, foi acolhedora e solidÃ¡ria. A 
ideia Ã© que a campanha seja permanentemente avaliada. A escola forneceu para 
cada turma um kit limpeza, que foi entregue no momento da apresentaÃ§Ã£o da 
campanha.
 Professora Janete Trajano

[FOTO]

O respeito Ã  autonomia e Ã  dignidade de cada um Ã© um imperativo Ã©tico

     e nÃ£o um favor que podemos ou nÃ£o 
conceder uns aos outros. (...)

Paulo Freire

Se vocÃª gostou do que acabou de ler, acesse o 
blog da Escola
 para saber mais e deixe um comentÃ¡rio, pois os alunos e profissionais 
envolvidos nessa atividade irÃ£o adorar.
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4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£o
(73)

protagonismojuvenil
(73)

escolasdoamanhÃ£
(15)

 <COMENTÃRIOS>

Ah! O CIEP Ministro Gustavo Capanema Ã© demais! Eu tambÃ©m apoio essas 
iniciativas. Trabalhar o Meio Ambiente Ã©, no mÃ-nimo, preservar a vida dos 
prÃ³prios alunos, alÃ©m, Ã© claro, de dar maiores responsabilidades Ã  todos na 
questÃ£o do meio ambiente. ParabÃ©ns alunos! ParabÃ©ns professores!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 05/12/2011 08:10

Conscientizar os nossos alunos farÃ£o da nossa sociedade um espaÃ§o melhor e 
mais justo. ParabÃ©ns!!
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Postado por 
LÃºcia
 em 05/12/2011 09:13

Excelente o trabalho de conscientizaÃ§Ã£o sobre preservaÃ§Ã£o do meio ambiente e
da prÃ³pria escola.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/12/2011 15:39

Obrigada a todos os professores, funcionÃ¡rios,pais e alunos e colaboradores que
tornam possÃ-vel o nosso sonho diÃ¡rio de uma educaÃ§Ã£o de qualidade, 
contribuindo para a formaÃ§Ã£o de cidadÃ£os crÃ-ticos e conscientes de seus 
direitos e deveres.Ã‰ bom demais trabalhar nesta escola que amo.Nestas fotos 
alunos da turma 8501 que abraÃ§am todos os desafios que lhes sÃ£o propostos e a 
turminha da Tia Walda do 1Âº ano, esta professora e uma das 1Âªas professores 
desta escola, estÃ¡ lÃ¡, lecionando e educando por 26 anos.Escola linda parte da
minha vida estÃ¡ em vocÃª.
Postado por 
Carmen Lucia
 em 05/12/2011 21:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/12/2011

 <TÃTULO>
GinÃ¡sio Experimental Carioca, Protagonismo e Solidariedade

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, gec, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1791



RIOEDUCA 1

10Âªcre
(292)

gec
(66)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos os alunos e professores do G.E.C.da   Escola Municipal 
Princesa Isabel, pelo excelente trabalho de solidariedade. Essas lindas atitudes
devem ser sempre incentivadas.
ParabÃ©ns Sinvaldo,por divulgar esse Ã³timo trabalho. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 14/12/2011 12:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
TerÃ§a-feira, 13/12/2011

 <TÃTULO>
A EMOM, sua Vida e Patrono, Resumida na I Bienal do Livro

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, visitas, riodeleitores.
A Escola Municipal 05.15.003 OlegÃ¡rio Mariano, fundada no fim da dÃ©cada de 50,
tendo como patrono o 
PrÃ-ncipe dos Poetas
, nÃ£o poderia ser para seus alunos senÃ£o
um portal para esta atividade extremamente rica e complexa, cultural e 
ideolÃ³gica, desafiadora e ao mesmo tempo l
dica que Ã© a leitura e a EMOM resumiu

     sua histÃ³ria e a vida do seu patrono 
num 
nico lugar,

     na 
I Bienal do Livro
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ConheÃ§a na Ã-ntegra o PPP da escola, clicando 
AQUI

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Foi realmente um grande prazer passar uma tarde cutural na Escola Municipal 
OlegÃ¡rio Mariano.

[FOTO]
Representante do Rioeduca na 5
CRE - Prof
 Regina Bizarro

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

riodeleitores
(165)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

A Escola Municipal OlegÃ¡rio Mariano agradece as belÃ-ssimas e gentis palavras 
que expressaram o trabalho desenvolvido pela equipe EMOM.
Postado por 
Sandra Mara Carvalho Oliveira
 em 13/12/2011 12:53

Foi com muito prazer que participei  da I Bienal EMOM, como professora da 
EducaÃ§Ã£o Infantil. AgradeÃ§o, em nome da EMOM, aos gentis comentÃ¡rios sobre 
nosso trabalho com toda a comunidade escolar!!!
Postado por 
Michelle Moreira
 em 13/12/2011 13:23

Este foi um dia especial para todos alunos e professores. Nosso objetivo Ã© 
mostrar as nossas crianÃ§as o quanto Ã© prazeroso o mundo da leitura. Obrigada 
pelas palavras de carinho pelo nosso trabalho.
Postado por 
Ana MÃ¡rcia Vieira
 em 13/12/2011 19:17

Para mim Ã© um prazer publicar o trabalho que vocÃªs desenvolvem. Ã‰ como um 
feedback de belos trabalhos. 
ParabÃ©ns Ã  EMOM que me proporciononou mais essa experiÃªncia.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 13/12/2011 20:21

ParabÃ©ns Ã  todos da escola OlegÃ¡rio Mariano!!
Fico encantanda por colegas nos presentear com tantas maravilhas pedagÃ³gicas. E

Página 1795



RIOEDUCA 1
saber que esta dedicaÃ§Ã£o resulta em belÃ-ssimos frutos para nossos alunos.
Estes trabalhos sÃ£o ingredientes energÃ©ticos para nos enriquecer e motivar no 
nosso cotidiano escolar!!
PARABÃ‰NSSSSS!!!
ProfÂª Marleyde Fernando - CP - EM Dom Pedro I
Postado por 
Marleyde Fernando
 em 14/12/2011 08:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/12/2011

 <TÃTULO>
Palavras, Versos e Poesias na Campanha Contra a Dengue

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, riodeleitores.

Poesia Ã©... brincar com as palavras

como se brinca com bola,

papagaio, piÃ£o.

SÃ³ que bola, papagaio, piÃ£o

de tanto brincar se gastam.

As palavras nÃ£o:

Quanto mais se brinca com elas,

mais novas ficam.
JosÃ© Paulo Paes

Ruth Rejala
 Ã© professora da 
Escola Municipal Miguel 
ngelo
. Este ano, realizou junto a turma 1603 um trabalho sob a Ã³tica da 
interdisciplinaridade, pois aliou a arte da poesia ao combate e prevenÃ§Ã£o a 
dengue. Ou seja, a LÃ-ngua Portuguesa e as CiÃªncias interagindo harmonicamente 
diante dos interesses da turma. Para isso eles contaram com o auxÃ-lio dos 
cadernos pedagÃ³gicos da SME

As Poesias:

Aluna, 
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Eloisa Helena
 da turma 
1.603
 recitando seu poema 
Dengue
. Trabalho realizado na aula de PortuguÃªs da 
Prof. Ruth Rejala
, na 
EM Miguel Angelo
, com base em atividade dos Cadernos de Apoio PedagÃ³gico da Prefeitura do Rio 
(LP 6 - 4o. Bimestre)

 [VÃDEO]

Aluno, 
Daniel

 da turma 
1.603

 recitando seu poema 
Essa dengue nÃ£o Ã© nossa
. Trabalho realizado na aula de PortuguÃªs da Prof. 
Ruth Rejala

, na 
EM Miguel Angelo

, com base em atividade dos Cadernos de Apoio PedagÃ³gico da Prefeitura do Rio 
(LP 6 - 4o. Bimestre)

 [VÃDEO]

[FOTO]

O Projeto:

Neste 
ltimo bimestre trabalhamos muitas poesias atravÃ©s dos Cadernos de Apoio 
PedagÃ³gico; e foi atravÃ©s de uma das atividades nele proposta que resolvi 
desafiar meus alunos a se aventurarem pelo mundo da poesia.

Inicialmente propus a turma que, a exemplo do texto do poeta JosÃ© Paulo Paes e 
do aluno Gabriel Torres e Silva, escrevessem uma poesia que falasse sobre algum 
problema com o qual nos preocupÃ¡ssemos tomando como fonte de inspiraÃ§Ã£o a 
canÃ§Ã£o 
Se esta rua fosse minha
.

Ao analisarmos os poemas, percebemos que ambos tratavam sobre problemas com os 
quais os escritores se preocupavam. Vimos que os poemas por suscitarem a 
reflexÃ£o podem e devem ser usados tambÃ©m como uma forma de conscientizaÃ§Ã£o 
social.
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Como em nossa escola temos realizado uma intensa campanha com os alunos e a 
comunidade sobre a import
ncia do combate a dengue; eles logo disseram 
Vamos falar sobre a dengue, que Ã© o grande problema com o qual temos nos 
preocupado aqui na escola!
. 
Ruth Martinez Rejala- Prof.: de LÃ-ngua Portuguesa do 6
. ano da E.M.Miguel 
ngelo 
 4
. CRE

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã  Professora Ruth por proporcionar aos alunos do 6
 ano um ambiente instigador e criativo, brincar com as palavras Ã© uma arte e 
seus alunos o fiizeram muito bem!

Estamos aguardando o seu trabalho, envie para 
anaaccioly@rioeduca.net

 se vocÃª for da 4
CRE ou acesse o link a baixo para conhecer o representante da sua CRE.

http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
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riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

A Professora Ruth Ã© uma pessoa linda! Competente e dedicada. ParabÃ©ns pelo 
belo trabalho.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 08/12/2011 11:48

ParabÃ©ns, Ruth! Que bom conhecer este  lindo trabalho com seus alunos da E.M. 
Miguel Ã‚ngelo! ParabÃ©ns a todos pelo talento e dedicaÃ§Ã£o Ã  arte da escrita!

Para os que nÃ£o sabem, ProfÂª Ruthe Rejala Ã© tambÃ©m Diretora Adjunta do 
NÃºcleo de Arte Grande Otelo, onde realiza um excelente trabalho junto Ã  equipe
de professores de Artes do NÃºcleo da 6ÂªCRE!

 ParabÃ©ns igualmente a mais esta bela postagem da rioeducadora Ana Accioly!!  
:)

Imaculada ConceiÃ§Ã£o
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins
 em 08/12/2011 12:29

ParabÃ©ns a toda equipe desta U.E pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/12/2011 12:29

Que maravilha os depoimentos desses alunos, parabÃ©ns!
Postado por 
Luis
 em 09/12/2011 13:31

Fico emocionada a cada vez que vejo os posts da nossa CRE, sÃ£o trabalhos tÃ£o 
lindos, realizados em Ã¡reas tÃ£o pouco privilegiadas que realmente Ã© de tirar 
chapÃ©u. ParabÃ©ns ao Rioeduca.net por nos proporcionar esse espaÃ§o!
Postado por 
LaÃ-s
 em 10/12/2011 12:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 1799



RIOEDUCA 1

<DATA>
Quarta-feira, 07/12/2011

 <TÃTULO>
Cantando e Aprendendo com ZÃ© Zuca na E.M. Leonardo da Vinci

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

     ZÃ© Zuca Ã© professor de m
sica, pedagogo e arte-educador.

     Ele Ã© autor de
livros e
composiÃ§Ãµes musicais
voltadas ao universo infantil.

     Conhecendo o brilhante trabalho de ZÃ© 
Zuca a equipe da Escola Municipal Leonardo da Vinci implantou o projeto:
Cantando e Aprendendo com ZÃ© Zuca!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O projeto 
Cantando e Aprendendo com ZÃ© Zuca
 Ã© um exemplo de que a arte Ã© um caminho para m
ltiplas experiÃªncias e prazerosas aprendizagens.
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Neilda, muito obrigada!!!!
VocÃª nÃ£o imagina como estÃ¡ sendo importante para todos nÃ³s da Leonardo ver 
nosso trabalho sendo valorizado. Agradecemos por esse espaÃ§o e pelo seu 
comprometimento em divulgar o esforÃ§o da escola em realizar um trabalho de 
qualidade.
Celia - CP
Postado por 
Celia
 em 07/12/2011 08:44

Eu conheÃ§o alguns trabalhos do ZÃ© e acho brilhante a ideia de levÃ¡-lo Ã s 
escolas. ParabÃ©ns!
Postado por 
Adriano
 em 07/12/2011 09:10

Adorei a postagem!
ZÃ© Zuca jÃ¡ veio em minha escola hÃ¡ muitos anos e atÃ© agora temos saudades 
daquele dia!!!
ParabÃ©ns Ã  escola da 8Âª CRE
Postado por 
Cintia
 em 07/12/2011 10:25
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"Eitha ZÃ© Zuca danado de bÃ£o, sÃ´! Eitha E.M. Leonardo da Vinci danada de 
linda, sÃ´!"
ParabÃ©ns a E.M. Leonardo da Vinci e ao ZÃ© Zuca, que sempre com sua simpatia e 
compromentimento com a educaÃ§Ã£o, fez esse momento se transformar em uma 
"belezura".
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/12/2011 12:19

Neilda.
                         Muito obrigada por ter dado um novo brilho ao postar as
fotos do Projeto desenvolvido em nossa Unidade Escolar. Deus continue te 
iluminando. Mariza - Diretor
Postado por 
Mariza dos Santos sousa
 em 07/12/2011 13:56

Legal, ZÃ© Zuca deu sorte Ã  nossa Escola e estamos no RIoeduca!!!!!!!!!!!
Valeu!!!!!!
Postado por 
Helenrose
 em 07/12/2011 13:59

Oba, marcamos um golaÃ§o com esse projeto!! Foi muito bom levar a magia do ZÃ© 
Zuca pra dentro de nossas salas de aula.Obrigada pelos elogios!!
Postado por 
Simone Cristina
 em 07/12/2011 16:42

Ãˆ simplesmente MARAVILHOSO!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ver o trabalho da gente 
reconhecido. Trabalho de 1 ano voltado para o letramento e muito rico de 
possibilidades, trabalhar com mÃºsica Ã© encantador e ainda mais com mÃºsicas de
uma pessoa fascinante como ZÃ© Zuca e recomendo para as pessoas q nÃ£o conhecem 
o trabalho dele, procure se interar mais, pois aposto q vai mudar de opiniÃ£o.
Postado por 
Rosane
 em 07/12/2011 16:51

Que trabalho lindo!!! ADOREI!!!
Postado por 
Beth Lopes
 em 07/12/2011 20:25

ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido.Ensinar atravÃ©s da mÃºsica Ã© tudo de bom.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/12/2011 20:29

ParabÃ©ns a toda equipe da EM Leonardo da Vinci pelo excelente trabalho 
realizado. Trabalhar com a emoÃ§Ã£o, magia, movimento e alegria de cada 
composiÃ§Ã£o de ZÃ© Zuca com a sensibilidade demonstrada pelos trabalhos das 
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turmas, mostra que essa Ã© uma escola que faz a diferenÃ§a, que trabalha em 
busca de uma aprendizagem significativa e lÃºdica para todos e todas. Continuem 
assim!!!
Postado por 
Joelma
 em 08/12/2011 15:38

ParabÃ©ns!
TambÃ©m amo o trabalho deste educador chamado ZÃ© Zuca. Pelas fotos vimos que o 
trabalho desenvolvido pela UE foi Ã³timo. 
ParabÃ©ns! a toda equipe
Sonia CP da Pintor Segall
Postado por 
sonia
 em 18/12/2011 22:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/12/2011

 <TÃTULO>
Resultado da SeleÃ§Ã£o Rioeduca - 2Âª e 7Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

     PontuaÃ§Ã£o dos candidatos da 2
 e da 7
 CRE
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 06/12/2011

 <TÃTULO>
AÃ§Ãµes do Bairro Educador de Campo Grande

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, bairroeducador, blog.

Vamos conhecer algumas das aÃ§Ãµes que o Bairro Educador vem realizando nas 
escolas do bairro de Campo Grande. O Projeto Bairro Educador faz parte do 
Programa Escolas do AmanhÃ£ da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e tem como 
meta contribuir para a formaÃ§Ã£o integral dos alunos de primeiro e segundo 
segmento da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o. 

[FOTO]

No programa
Escolas do AmanhÃ£
, a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o aplica um novo modelo de gestÃ£o de 
parcerias, visando a transformar a comunidade em extensÃ£o do espaÃ§o escolar, 
de forma que o processo ensino-aprendizagem se integre Ã  vida cotidiana. HÃ¡ um
educador comunitÃ¡rio, que estÃ¡ preparado para desenvolver aÃ§Ãµes de 
integraÃ§Ã£o entre os interesses da escola e do bairro. EstÃ£o sendo firmados 
convÃªnios e parcerias com a sociedade civil (instituiÃ§Ãµes de ensino, 
lideranÃ§as comunitÃ¡rias, organizaÃ§Ãµes sociais, empresariado). Com isso, se 
dÃ¡ mais um passo para formar indivÃ-duos autÃ´nomos, solidÃ¡rios e 
corresponsÃ¡veis por sua transformaÃ§Ã£o e de sua comunidade. Atualmente, 49 
Bairros Educadores 
estÃ£o inseridos no projeto.
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Fonte: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2281501

VÃ¡rias tÃªm sido as aÃ§Ãµes que o Bairro Educador de Campo Grande tem 
desenvolvido nas escolas do nosso bairro. Hoje vamos trazer algumas delas e 
apresentar o blog deste parceiro que atua em vÃ¡rios bairros e que tem como 
principal missÃ£o contribuir para a formaÃ§Ã£o integral dos alunos. Para isso, 
investe no fortalecimento da comunidade escolar, por meio de alianÃ§as e 
articulaÃ§Ãµes com atores locais e regionais que possam contribuir para 
aprendizagem dos alunos. O Projeto promove e estimula as redes e processos de 
comunicaÃ§Ã£o local, com o foco no aumento da participaÃ§Ã£o de indivÃ-duos e 
instituiÃ§Ãµes nos processos educativos da comunidade escolar. 

Nossos sonhos tÃªm o mesmo valor 

[FOTO]

O Bairro Educador unido Ã 
Rep
blica da Arte,
mais uma vez, transformou sonhos em realidades. No dia 11 de julho, a 
E.M Cora Coralina 
teve a presenÃ§a da 
oficina de MangÃ¡ 
para os alunos interessados na temÃ¡tica. O MangÃ¡, estilo de quadrinhos 
desenvolvido no JapÃ£o, sempre Ã© alvo de atenÃ§Ã£o e curiosidade dos 
estudantes.
(Mais...)

Tenente tambÃ©m faz Arte 

[FOTO]

No dia 06 de Julho, a 
Escola Municipal Tenente GÃ³es Monteiro 
(BE Campo Grande) recebeu a visita da 
Rep
blica da Arte
, escola de desenho localizada em Campo Grande, os alunos puderam colocar sua 
criatividade em prÃ¡tica,
 participaram da atividade 130 alunos.

Os alunos ficaram empolgados com tantos desenhos diferentes, alguns ficaram 
receosos em iniciar seus desenhos, com a didÃ¡tica do Professor Igor, puderam se
sentir a vontade para desenvolver seus trabalhos. 
(Mais...)

Cora, um novo olhar 
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[FOTO]

No dia 12 de julho, os alunos da 
Escola Municipal Cora Coralina 
(BE Campo Grande) tiveram a oportunidade de conhecer o Vidigal e o EspaÃ§o 
Cultural NÃ³s do Morro.

O grupo de percussÃ£o 
As meninas do NÃ³s
fizeram uma apresentaÃ§Ã£o exclusiva para os alunos, que nÃ£o ficaram somente na
platÃ©ia tiveram a possibilidade de utilizar os instrumentos com a orientaÃ§Ã£o 
do grupo.

Esse dia foi especial para os alunos, onde puderam conhecer um pouco da 
histÃ³ria de outra comunidade e puderam colocar em prÃ¡tica o que aprenderam na 
oficina de percussÃ£o, com o 
mestre Negueba
, que tambÃ©m tem suas raÃ-zes no Vidigal.
 (Mais...)

Elaborando uma nova histÃ³ria! 

[FOTO]

No 
ltimo dia 4 de agosto, a 
Escola Municipal FÃ¡bio CÃ©sar PacÃ-fico
, integrante do BE Campo Grande, recebeu a visita de Renato Gil, responsÃ¡vel 
pela ONG Conquista Social, parceira do Bairro Educador, que ministrou uma 
palestra sobre tÃ©cnicas de apresentaÃ§Ã£o pessoal e elaboraÃ§Ã£o de 
currÃ-culos. A InstituiÃ§Ã£o atua com a qualificaÃ§Ã£o de jovens e adultos, 
atualmente necessÃ¡rios para o bom desempenho no mercado de trabalho, alÃ©m de 
encaminhÃ¡-los para o mercado de trabalho.
 (Mais...)

Construindo histÃ³rias e modificando futuros no BE Campo Grande

[FOTO]

ApÃ³s o processo de oficinas de desenho, onde participaram cerca de 1.500 alunos
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da Rede Municipal de ensino 2
 ao 9
 ano, a empresa Rep
blica da Arte, em parceria com o Bairro Educador, fez a entrega de certificados 
e bolsas de estudo 100% grÃ¡tis aos alunos das 
Escolas Municipais Cora Coralina, Casimiro de Abreu, FÃ¡bio CÃ©sar PacÃ-fico, 
Constantino MagalhÃ£es e Tenente GÃ³es Monteiro
. Localizadas no bairro de Campo Grande. 
(Mais...)

Multiplicando o Respeito no BE Campo Grande 

[FOTO]

ApÃ³s uma conversa com a coordenaÃ§Ã£o e direÃ§Ã£o, o Bairro Educador convidou o

Instituto Noos
 para um dia de atividade na 
Escola Municipal Casimiro de Abreu
, localizada em Campo Grande/Mendanha.

A psicÃ³loga Cristina, do Instituto, atuou com as turmas de 4
 e 5
 ano do primeiro segmento do ensino fundamental e este serÃ£o responsÃ¡veis em 
multiplicar o conte
do aprendido em toda escola. A atividade teve por objetivo estimular as boas 
prÃ¡ticas entre alunos como: respeito, colaboraÃ§Ã£o e unidade. 
(Mais...)

Circuito de Conselho no BE Campo Grande 

[FOTO]

Nos meses de setembro e outubro o 
Conselho Tutelar 
passou por algumas escolas do Bairro Educador Campo Grande com o objetivo de 
esclarecer a funÃ§Ã£o do conselho para a sociedade e os direitos das crianÃ§as e
deveres dos responsÃ¡veis enquanto tutores. 
(Mais...)

Construindo valores com 
lixo
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[FOTO]

No mÃªs de outubro, a 
Escola Municipal Tenente GÃ³es Monteiro 
recebeu a presenÃ§a da 
ONG AssociaÃ§Ã£o Beneficente Sempre Cristo
, que desenvolve um belÃ-ssimo trabalho com jovens da comunidade 29 de marÃ§o, 
em Santa Margarida, inserindo-os no mercado de trabalho e aplicando atividades 
com materiais reciclÃ¡veis. 
(Mais...)

Falando do meu dia-a-dia escolar 

[FOTO]

No dia 23 de novembro,
 o
 Instituto Noos esteve presente na 
Escola Municipal FÃ¡bio CÃ©sar PacÃ-fico
, no bairro de Campo Grande.

Com o intuito de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em conjunto com o 
PSE
, abordando temas como violÃªncia e relacionamento entre alunos, foi criado pelo
Bairro Educador o jogo da vida escolar, onde eram lanÃ§ados questionamentos aos 
alunos a cerca dos seus comportamentos, suas decisÃµes e a realidade vivida por 
eles.
 (Mais...)

Trabalhando em equipe

[FOTO]

No mÃªs de novembro, na 
Escola Municipal Cora Coralina,
ocorreu a 
Gincana dos Parceiros do Programa Escola do AmanhÃ£
. A atividade tem por objetivo apresentar aos alunos um trabalho integrado entre
os projetos existentes na escola.
 (Mais...)

ConheÃ§a mais sobre o 
Bairro Educador 
nas redes sociais:

Twitter: 
@BairroEducador
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Blog: 
http://bairroeducador.blogspot.com/

Se a sua escola estÃ¡ integrada em algum projeto, aproveite para divulgar. Este 
espaÃ§o foi criado para isso. Basta enviar um e-mail ao representante 
da sua CRE 
com um breve relato e registros de imagens (fotos, vÃ-deos ou ppt), que vocÃª 
tambÃ©m poderÃ¡ fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO.

Onde me encontrar:

Representante do Rioeduca na 9
CRE - Prof
 MÃ¡rcia Cristina Alves

E-mail:
marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves
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9Âªcre
(227)

bairroeducador
(18)

blog
(15)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/12/2011

 <TÃTULO>
CalendÃ¡rio Escolar 2012

<TAGS>
Tags: 
calendÃ¡rio2012.
Publicado hoje no DO
o CalendÃ¡rio Escolar para o ano de 2012, concernente Ã  EducaÃ§Ã£o Infantil, ao
Ensino Fundamental e Ã  EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, nas Escolas P
blicas do Sistema Municipal de Ensino.

Obs:
O Conselho de Classe (COC) serÃ¡ realizado dentro do perÃ-odo assinalado com A 
(AvaliaÃ§Ã£o), destinando-se apenas um dia para cada grupo de turmas e 
garantindo-se o dia letivo para as demais turmas da escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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calendÃ¡rio2012
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/12/2011

 <TÃTULO>
Surpreendente Mostra de Arte Afro-IndÃ-gena na 8Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

     Em cumprimento Ã  lei que torna 
obrigatÃ³rio o
estudo da histÃ³ria e cultura afro-indÃ-gena,
foi realizada na 8
 CRE a Mostra de Artes Visuais inspirada
nos povos que sÃ£o a origem do povo brasileiro.

     Os trabalhos foram realizados por alunos
do 6
 ao 9
 ano e do PEJA II e surpreenderam pela diversidade e beleza!

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!!! 
Que exposiÃ§Ã£o linda!
Postado por 
Rute Albanita
 em 09/12/2011 13:04

Linda exposiÃ§Ã£o.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/12/2011 19:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/12/2011

 <TÃTULO>
Creche Senninha -  Todos pela Fraternidade

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos.

No mÃªs de novembro, a Creche Municipal Senninha desenvolveu um excelente 
projeto em comemoraÃ§Ã£o ao Dia Nacional da ConsciÃªncia Negra, envolvendo 
crianÃ§as, educadores, pais e comunidade escolar.

[FOTO]

NinguÃ©m nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele,

por sua origem ou ainda por sua religiÃ£o.

Para odiar, as pessoas precisam aprender;

e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.

(Nelson Mandela)

O Salto de Qualidade na EducaÃ§Ã£o Carioca comeÃ§a na EducaÃ§Ã£o Infantil, no 
trabalho com as famÃ-lias. As Creches e EDIs possuem uma vantagem que as 
diferencia das demais unidades: a aproximaÃ§Ã£o que tÃªm com as famÃ-lias das 
crianÃ§as, que por serem muito pequenas dependem de seus pais para levarem e 
buscarem.
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Os projetos realizados na EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© visto de pertinho pelos 
responsÃ¡veis e o impacto positivo Ã© perceptÃ-vel atravÃ©s do interesse e 
mudanÃ§as de postura e comportamento. HÃ¡ poucos anos, as creches eram 
conceituadas como um espaÃ§o que servia apenas para cuidar de crianÃ§as, 
alimentar, dar banho ... Atualmente, o 
Cuidar
 estÃ¡ aliado ao 
Educar,
 e a comunidade escolar jÃ¡ reconhece que a Creche Ã© uma InstituiÃ§Ã£o 
Educacional.

A Creche Senninha, estÃ¡ localizada no Parque da Alegria, Caju, local conhecido 
pela violÃªncia entre facÃ§Ãµes e confrontos com a polÃ-cia. Deste modo, a 
equipe da creche, liderada pela competente gestora Elnira, entende que os 
projetos desenvolvidos devem destacar a paz, o respeito e a fraternidade.

[FOTO]

No mÃªs de novembro, no qual comemoramos o 
Dia Nacional da ConsciÃªncia Negra,
 as educadoras da Creche Senninha desenvolveram um trabalho voltado para o 
respeito que devemos ter com todas as pessoas. 

A prÃ¡tica do racismo constitui crime inafianÃ§Ã¡vel e imprescritÃ-vel,

sujeito Ã  pena de reclusÃ£o, nos termos da lei
.

( ConstituiÃ§Ã£o da Rep
blica Federativa do Brasil - Art. 5
, XLII )

As crianÃ§as vivenciaram experiÃªncias significativas, atravÃ©s de m
sicas ,histÃ³rias, teatro, culinÃ¡ria e muitas brincadeiras. O projeto deu 
destaque a africanidade e a valorizaÃ§Ã£o dos afro-descendentes, com sua 
cultura, costumes e hÃ¡bitos herdados. Os pequenos tiveram oportunidade de criar
instrumentos de percussÃ£o, participar de atividades ligadas ao som dos 
instrumentos, movimentos corporais e danÃ§as tÃ-picas. 

[FOTO]

Um dos momentos mais aguardados pelas crianÃ§as foi a roda de capoeira .Os 
pequenos treinaram a ginga e se divertiram reproduzindo os golpes. TambÃ©m nÃ£o 
faltou criatividade para a preparaÃ§Ã£o da comida, as educadoras realizaram uma 
deliciosa receita tÃ-pica.

[FOTO]

As turminhas confeccionaram fantoches de meia, trabalharam suas caracterÃ-sticas
fÃ-sicas, estimulando a percepÃ§Ã£o de suas semelhanÃ§as e diferenÃ§as, e depois
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construÃ-ram um mural com o retrato Ã©tnico da turma. 

A comunidade escolar teve participaÃ§Ã£o da construÃ§Ã£o do mural da 
fraternidade, com personalidades negras que alcanÃ§aram a fama.

A culmin
ncia do projeto ocorreu no pÃ¡tio da creche , com uma grande confraternizaÃ§Ã£o,
simbolizando a fraternidade, a igualdade entre os povos e raÃ§as e o respeito e 
valorizaÃ§Ã£o dos afro-descendentes.

O Rioeduca parabeniza a 
Diretora Elnira e toda equipe da Creche Senninha por 
desenvolver com nossas crianÃ§as este maravilhoso trabalho!

[FOTO]

Sua escola realizou um projeto de sucesso?

Envie relato com fotos ou vÃ-deos para

ruteferreira@rioeduca.net

projetos
(334)
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

A C.M. Senninha jÃ¡ Ã© sucesso hÃ¡ muito tempo, principalmente pela 
valorizaÃ§Ã£o do ser humano, pelo trabalho desenvolvido com respeito, amor e 
carinho. ParabÃ©ns a toda a equipe pelo trabalho de qualidade.
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 08/12/2011 07:22

ParabÃ©ns a equipe. A diversidade Ã© tema que precisa ser trabalhado desde 
sempre e a Creche Senninha estÃ¡ demonstrando como se faz... AbraÃ§os a tod@s!!!
Postado por 
ClÃ¡udia Reis
 em 08/12/2011 09:13

ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/12/2011 12:28

Trabalho em creche tambÃ©m e Ã© bom ver que as EducaÃ§Ã£o Infantil na nossa 
cidade nÃ£o Ã© mais sÃ³ tomar conta. Desenvolvemos um trabalho sÃ©rio, 
estudamos, lemos, para que o desenvolvimento das crianÃ§as seja o melhor 
possÃ-vel!
Postado por 
Sueli
 em 08/12/2011 15:26

Todos pela Fraternidade, sempre! E isso deve ser ensinado desde cedo! ParabÃ©ns 
a Creche Senninha!
Postado por 
Kessia
 em 08/12/2011 16:33

Ficou lindo o trabalho, parabÃ©ns para a creche senninha.
Postado por 
vivian
 em 08/12/2011 22:17

NÃ£o Ã© a toa que todo mundo agora quer que  os filhos fiquem nas creches!! A 
educaÃ§Ã£o nas creches Ã© mesmo um espetÃ¡culo. Muito diferente de antigamente. 
Valeu!!!
Postado por 
Rosemere
 em 09/12/2011 20:33

Ã‰ muito gratificante poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho, pois nossa 
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equipe sempre muito empenhada realiza trabalhos maravilhosos como este. 
ParabÃ©ns a toda a Comunidade Escolar!!! Cristiane
Postado por 
Cristiane
 em 12/12/2011 08:59

Nossos pequeninos, a todo momento, se mostram muito interessados em aprender. O 
projeto faz com que desde cedo aprendam a respeitar e sejam respeitados. 
Estamos ajudando a formar cidadÃ£os mais conscientes, seguros e felizes.
Postado por 
RÃ©gia Ribeiro
 em 25/12/2011 08:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/12/2011

 <TÃTULO>
Creche EmÃ-lio Educando com Amor

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, creches, blogsdeescolas.

Navegando pelos blogs da 9
 CRE, como sempre faÃ§o para ver as novidades, reencontrei um blog que jÃ¡ vinha
acompanhando a algum tempo esperando a oportunidade de apresentÃ¡-lo aqui no 
Rioeduca e chegou a oportunidade. Hoje vocÃªs vÃ£o conhecer o blog da Creche 
Municipal EmÃ-lio Jubran Dib que estÃ¡ com carinha de Natal e muitas novidades.

[FOTO]

O blog foi totalmente reformulado para ficar com carinha de Natal, desde a 
entrada e nas laterais muitas informaÃ§Ãµes sobre o Natal: O Papai Noel: origem 

 e tradiÃ§Ã£o; Curiosidade: o nome do Papai Noel em outros paÃ-ses; Ãrvore de 
Natal: sÃ-mbolo da alegria da Paz e da EsperanÃ§a; O PresÃ©pio: origem do 
presÃ©pio de Natal, tradiÃ§Ã£o da montagem do presÃ©pio e personagens do 
PresÃ©pio. Vale a pena conferir.

[FOTO]

Na recente consulta Ã  comunidade escolar para a escolha da direÃ§Ã£o para os 
prÃ³ximos 3 anos, a 
Diretora L
cia Maria 
e a 
Diretora Adjunta Vanessa Helena 
receberam 87% de aprovaÃ§Ã£o, o que faz com que elas continuem dirigindo a 
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creche. 
(Mais...)

Vamos apresentar o blog trazendo duas postagens recentes feitas pela equipe da 
escola que faz homenagem a ilustre figura do nosso querido Rubem Alves.

Ontem, as diretoras das creches, EDIs e da EducaÃ§Ã£o Infantil, foram agraciadas
com o evento 
Celebrando a EducaÃ§Ã£o Carioca
, onde a Sr
 SecretÃ¡ria Claudia Costin se fez presente e agradeceu o esforÃ§o e o trabalho 
das direÃ§Ãµes dessas classes que comeÃ§am a caminhar
 na estrada do conhecimento, 
as crianÃ§as pequenas
.

No evento houve uma palestra com o Senhorzinho mais fofo do planeta - Rubem 
Alves - que falou sobre os temas educaÃ§Ã£o, inclusÃ£o e inteligÃªncia das 
crianÃ§as. Foi muito bom! AlÃ©m disso, houve a apresentaÃ§Ã£o do coral infantil 
da Orquestra Sinfonica Brasileira (OSB) com o maestro J
lio Moretzsohn. A nossa diretora L
cia, nÃ£o ficou de fora dessa e ainda conseguiu ficar pertinho do Rubem Alves, 
autor de dezenas de livros fantÃ¡sticos sobre educaÃ§Ã£o, alÃ©m de outros de 
literatura infantil. Ele Ã© 
o cara
!! Quem nÃ£o o conhece, vale muito a pena!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Aproveitando que falamos sobre Rubem Alves no 
ltimo post, a seguir temos um texto maravilhoso dele. Ele escreve de forma leve 
e descontraÃ-da, e usa diversas analogias para falar sobre educaÃ§Ã£o, como 
chamar algumas escolas de gaiolas e outras de asas... 

[FOTO]

Escolas que sÃ£o gaiolas existem para que os pÃ¡ssaros desaprendam a arte do 
vÃ´o. PÃ¡ssaros engaiolados sÃ£o pÃ¡ssaros sob controle. Engaiolados, o seu dono
pode levÃ¡-las para onde quiser. PÃ¡ssaros engaiolados sempre tÃªm um dono. 
Deixaram de ser pÃ¡ssaros. Porque a essÃªncia dos pÃ¡ssaros Ã© o vÃ´o.

Escolas que sÃ£o asas nÃ£o amam pÃ¡ssaros engaiolados. O que elas amam sÃ£o os 
pÃ¡ssaros em vÃ´o. Existem para dar aos pÃ¡ssaros coragem para voar. Ensinar o 
vÃ´o, isso elas nÃ£o podem fazer, porque o voo jÃ¡ nasce dentro dos pÃ¡ssaros. O
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voo nÃ£o pode ser ensinado. SÃ³ pode ser encorajado.

Esse simples aforismo nasceu de um sofrimento: sofri conversando com professoras
de segundo grau, em escolas de periferia. O que elas contam sÃ£o relatos de 
horror e medo. Balb
rdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaÃ§as
 E elas, timidamente, pedindo silÃªncio, tentando fazer as coisas que a 
burocracia determina que sejam feitas, como dar o programa, fazer avaliaÃ§Ãµes
 Ouvindo os seus relatos, vi uma jaula cheia de tigres famintos, dentes 
arreganhados, garras Ã  mostra 
 e as domadoras com seus chicotes, fazendo ameaÃ§as fracas demais para a forÃ§a 
dos tigres.

Sentir alegria ao sair de casa para ir Ã  escola? Ter prazer em ensinar? Amar os
alunos? O sonho Ã© livrar-se de tudo aquilo. Mas nÃ£o podem. A porta de ferro 
que fecha os tigres Ã© a mesma porta que as fecha com os tigres.

Nos tempos de minha inf
ncia, eu tinha um prazer cruel: pegar passarinhos. Fazia minhas prÃ³prias 
arapucas, punha fubÃ¡ dentro e ficava escondido, esperando
 O pobre passarinho vinha, atraÃ-do pelo fubÃ¡. Ia comendo, entrava na arapuca e
pisava no poleiro. E era uma vez um passarinho voante. Cuidadosamente eu enfiava
a mÃ£o na arapuca, pegava o passarinho e o colocava dentro de uma gaiola. O 
pÃ¡ssaro se lanÃ§ava furiosamente contra os arames, batia as asas, crispava as 
garras e enfiava o bico entre os vÃ£os. Na in
til tentativa de ganhar de novo o espaÃ§o, ficava ensanguentado
 Sempre me lembro com tristeza da minha crueldade infantil.

Violento, o pÃ¡ssaro que luta contra os arames da gaiola? Ou violenta serÃ¡ a 
imÃ³vel gaiola que o prende? Violentos, os adolescentes de periferia? Ou serÃ£o 
as escolas que sÃ£o violentas? As escolas serÃ£o gaiolas? VÃ£o me falar sobre a 
necessidade das escolas dizendo que os adolescentes de periferia precisam ser 
educados para melhorarem de vida. De acordo. Ã‰ preciso que os adolescentes, que
todos, tenham uma boa educaÃ§Ã£o. Uma boa educaÃ§Ã£o abre os caminhos de uma 
vida melhor. Mas eu pergunto: nossas escolas estÃ£o dando uma boa educaÃ§Ã£o? O 
que Ã© uma boa educaÃ§Ã£o?

O que os burocratas pressupÃµem sem pensar Ã© que os alunos ganham uma boa 
educaÃ§Ã£o se aprendem os conte
dos dos programas oficiais. E, para testar a qualidade da educaÃ§Ã£o, criam 
mecanismos, provas e avaliaÃ§Ãµes, acrescidos dos novos exames elaborados pelo 
MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o.

Mas serÃ¡ mesmo? SerÃ¡ que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica 
com o ideal de uma boa educaÃ§Ã£o? VocÃª sabe o que Ã© 
dÃ-grafo
? E os usos da partÃ-cula 
se
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? E o nome das enzimas que entram na digestÃ£o? E o sujeito da frase 
Ouviram do Ipiranga as margens plÃ¡cidas de um povo herÃ³ico o brado retumbante
? Qual a utilidade da palavra 
mesÃ³clise
? Pobres professoras, tambÃ©m engaioladas
 SÃ£o obrigadas a ensinar o que os programas mandam, sabendo que Ã© in
til. Isso Ã© hÃ¡bito velho das escolas. Bruno Bettelheim relata sua experiÃªncia
com as escolas: 
Fui forÃ§ado (!) a estudar o que os professores haviam decidido que eu deveria 
aprender. E aprender Ã  sua maneira
.

O sujeito da educaÃ§Ã£o Ã© o corpo, porque Ã© nele que estÃ¡ a vida. Ã‰ o corpo 
que quer aprender para poder viver. Ã‰ ele que dÃ¡ as ordens. A inteligÃªncia Ã©
um instrumento do corpo cuja funÃ§Ã£o Ã© ajudÃ¡-lo a viver. Nietzsche dizia que 
ela, a inteligÃªncia, era 
ferramenta
 e 
brinquedo
 do corpo. Nisso se resume o programa educacional do corpo: aprender 
ferramentas
, aprender 
brinquedos
.

Ferramentas
 sÃ£o conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais do dia-a-dia. 
Brinquedos
 sÃ£o todas aquelas coisas que, nÃ£o tendo nenhuma utilidade como ferramentas, 
dÃ£o prazer e alegria Ã  alma.

Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos, estÃ¡ o resumo da educaÃ§Ã£o. 
Ferramentas e brinquedos nÃ£o sÃ£o gaiolas. SÃ£o asas. Ferramentas me permitem 
voar pelos caminhos do mundo.

Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da alma. Quem estÃ¡ aprendendo 
ferramentas e brinquedos estÃ¡ aprendendo liberdade, nÃ£o fica violento. Fica 
alegre, vendo as asas crescer
 Assim todo professor, ao ensinar, teria de se perguntar: 
Isso que vou ensinar, Ã© ferramenta? Ã‰ brinquedo?
 Se nÃ£o for, Ã© melhor deixar de lado.

As estatÃ-sticas oficiais anunciam o aumento das escolas e o aumento dos alunos 
matriculados. Esses dados nÃ£o me dizem nada. NÃ£o me dizem se sÃ£o gaiolas ou 
asas. Mas eu sei que hÃ¡ professores que amam o vÃ´o dos seus alunos.

HÃ¡ esperanÃ§a
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[FOTO]

Com 78 anos, Rubem Alves Ã© Bacharel e Mestre em Teologia, Doutor em Filosofia 
(Ph.D) pelo SeminÃ¡rio TeolÃ³gico de Princeton (EUA), e Psicanalista. Lecionou 
em conceituadas instituiÃ§Ãµes de ensino, como a Unicamp, onde recebeu o tÃ-tulo
de Professor EmÃ©rito. AlÃ©m disso, possui grande n
mero de publicaÃ§Ãµes, tais como crÃ´nicas, ensaios e contos. Muitos de seus 
livros jÃ¡ foram publicados em outros idiomas, como inglÃªs, francÃªs, italiano,
espanhol, alemÃ£o e romeno.

A secretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, Claudia Costin, participou, nesta 
terÃ§a-feira (dia 29), do evento Celebrando a EducaÃ§Ã£o Carioca- EducaÃ§Ã£o 
Infantil e EducaÃ§Ã£o Especial, no Clube Monte LÃ-bano, na Lagoa. Na cerimÃ´nia,
a secretÃ¡ria homenageou os diretores das escolas de EducaÃ§Ã£o Infantil, 
EducaÃ§Ã£o Especial e das Creches e EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil (EDIs) 
da rede municipal pelo trabalho desenvolvido ao longo dos trÃªs anos de mandato 
das direÃ§Ãµes. Durante o evento, os convidados assistiram a palestra do 
especialista em EducaÃ§Ã£o Infantil, Rubem Alves, e no encerramento, a uma 
apresentaÃ§Ã£o musical do Coral Mirim da Orquestra SinfÃ´nica Brasileira.
Fonte:
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2346051
A Casa de Rubem Alves - 
http://www.rubemalves.com.br/

ParabÃ©ns a equipe da C. M. EmÃ-lio Jubran Dib pelo trabalho desenvolvido e a 
direÃ§Ã£o por mais trÃªs anos de gestÃ£o.

Acesse clicando na imagem
do blog
no inÃ-cio da postagem
ou na imagem
abaixo da equipe da Creche.

[FOTO]

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .

Onde me encontrar:

     Representante do Rioeduca na 9
CRE - Prof
 MÃ¡rcia Cristina Alves
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Maravilhoso trabalho. Empolgante! Ouvir o mestre Rubem Alves Ã© edificante e 
alimenta a alma.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 08/12/2011 12:18
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ParabÃ©ns a equipe da C. M. EmÃ-lio Jubran Dib pelo trabalho desenvolvido. Amo 
tudo que Rubem Alves escreve,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/12/2011 12:23

O Blog da creche estÃ¡ muito bom! JÃ¡ estou seguindo. 
Rubem Alves... sem comentÃ¡rios! AdmiraÃ§Ã£o.
Postado por 
Neilda
 em 08/12/2011 19:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/12/2011

 <TÃTULO>
Escola do Futuro... Quando? Hoje! VÃ-deos InÃ©ditos

<TAGS>
Tags: 
pÃ©devento, educopÃ©dia.

Conforme prometido, o subsecretÃ¡rio Rafael Parente compartilha em primeira mÃ£o
os vÃ-deos que nÃ£o foram exibidos na EdutecRio.

A ideia da minha apresentaÃ§Ã£o era comeÃ§ar explicando porque precisamos de uma
educaÃ§Ã£o de tipo novo. Depois apresentaria a EducopÃ©dia, o PÃ© de Vento e 
como eles estÃ£o inseridos nesse contexto. No meio, mostraria a minha visÃ£o de 
um novo conceito de escola e finalizaria mostrando que, na verdade, esse novo 
conceito jÃ¡ estÃ¡ acontecendo aqui no Rio. Portanto, jÃ¡ podemos falar que 
estamos vivendo um processo de transiÃ§Ã£o.

Como a apresentaÃ§Ã£o nÃ£o entrava e o vÃ-deo nÃ£o comeÃ§ava, acabei falando 
demais no comeÃ§o - filosofei alÃ©m da conta, rs - e acabei devendo ao p
blico os dois vÃ-deos principais, que foram criados sÃ³ para o evento. Sem mais,
com vocÃªs, os vÃ-deos inÃ©ditos!

(Rafael Parente)

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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educopÃ©dia
(86)

pÃ©devento
(12)

 <COMENTÃRIOS>

Acredito que a mudanÃ§a Ã© necessÃ¡ria, a escola precisa mudar, os primeiros 
passos estÃ£o sendo dados. ParabÃ©ns!
Postado por 
gisele
 em 08/12/2011 09:04

"PrecisÃ¡vamos inventar a nossa jabuticaba..." Concordo com a expressÃ£o do 
grande Rafael Parente, acredito nessa revoluÃ§Ã£o que estÃ¡ acontecendo na 
EducaÃ§Ã£o Carioca e me orgulho de fazer parte dela.
Postado por 
Ana Accioly
 em 08/12/2011 09:23

Sou fÃ£ de carteirinha da EDUCOPÃ‰DIA. Minha monografia Ã© sobre o tema: "Um 
novo perfil do professor na era digital", utilizando a EducopÃ©dia como fonte de
pesquisa. Admiro este programa e tenho orgulho de estar trabalhando com uma 
equipe tÃ£o competente (Rafael, Beatriz, Lilian, MÃ´nica, Lucy, Raphaela e 
Susan).
Postado por 
Liliane Ravani
 em 08/12/2011 13:13

NÃ£o hÃ¡ como negar: A revoluÃ§Ã£o jÃ¡ chegou! EstÃ¡ acontecendo neste 
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momento... A EducaÃ§Ã£o Carioca jamais serÃ¡ a mesma e nÃ³s estamos vivendo e 
fazendo a transiÃ§Ã£o para o futuro!       "Orgulho de ser Rioeducadora!"
Postado por 
Neilda
 em 08/12/2011 20:01

ParabÃ©ns!!!!!!!!! TambÃ©m sou fÃ£ da EducopÃ©dia .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/12/2011 20:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/12/2011

 <TÃTULO>
Dayse Malagole: AlguÃ©m que Acreditava que a EducaÃ§Ã£o Faz a MudanÃ§a

<TAGS>
Tags: 
homenagem, edi, creches.

Assim foi o trabalho desenvolvido pela professora Dayse Malagole. Por isso, a 
certeza de que sua presenÃ§a serÃ¡ eternizada na EducaÃ§Ã£o Carioca.

Hoje nos despedimos de vocÃª, amiga querida, profissional exemplar, pessoa 
cativante, sensÃ-vel... inesquecÃ-vel!!!

VocÃª deixa muitas saudades, porque deixou muuuuuuitas alegrias, gargalhadas e 
liÃ§Ãµes.

     A GEI nunca mais serÃ¡ a mesma sem 
vocÃª...
Fique com Deus!!!

[FOTO]

Querida, que Deus a receba de braÃ§os abertos! As crianÃ§as do cÃ©u devem estar 
felizes recebendo vocÃª hoje. E nÃ³s, muito tristes por termos perdido a alegria
de estar em sua companhia. VÃ¡ com Deus, descanse em paz!

(Soraya Tavares)

Descanse em paz, Dayse Malagole!!!
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     Com vocÃª aprendi muita coisa! Obrigada 
por ter feito parte da minha vida!!!

(Denise Barbosa Figueira)

O pouco tempo de convivÃªncia com a amiga Dayse, trouxe grandes aprendizagens! A
maior delas foi o exemplo de pessoa verdadeiramente cristÃ£ e de uma fÃ© 
inabalÃ¡vel! Jamais vou esquecÃª-la ...

(Anne Pimentel)

Ã‰ grande a dor de perdermos alguem que aprendemos a amar. Nosso consolo Ã© 
saber que estaremos juntos um dia, adorando eternamente o Autor da Vida.
Nosso Deus Consolador abenÃ§oe seus familiares, amigos e irmÃ£os.

(Elienai Vieira)

Papai do cÃ©u, receba a Dayse Malagole com todo o cuidado que o Senhor teve com 
ela aqui entre nÃ³s, conforte o coraÃ§Ã£o daquela famÃ-lia e dÃª forÃ§as para 
seguirmos em frente e suportar a dor da sua falta entre nÃ³s. AmÃ©m. Descanse em
paz Dayse.

(Josy Bartals)

Muito triste com a perda da nossa querida @dayse_malagole! Nova, bonita, dois 
filhos e cheia de planos... DeixarÃ¡ saudades.

(Mariza Lomba)

Nossa responsabilidade como educadores aumenta com a perda de alguÃ©m como 
vocÃª.

(Monica Coropos)

Adeus, professora!!! Os pequenos da rede sentirÃ£o muito sua falta e nÃ³s 
tambÃ©m!

(SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, Claudia Costin, via twitter)
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Depoimentos colhidos de seu mural no facebook e do Twitter, onde eu a conheci 
hÃ¡ mais de dois anos atrÃ¡s. VÃ¡ em paz, querida. VocÃª Ã© LUZ!

[FOTO]

creches
(89)

edi
(36)

homenagem
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Fiquei muito emocionada ao ver essa homenagem Ã  nossa amada Dayse!!! CoraÃ§Ã£o 
devastado pela saudade... Obrigada a todos pelo carinho...
Postado por 
Simone
 em 08/12/2011 20:34

Nosso corpo pode atÃ© morrer,mas nossa essÃªncia permanece.
 Descanse em paz.
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Postado por 
Sheila
 em 08/12/2011 20:36

Que homenagem linda Ã  minha amiga! E Ã© assim que ela deve ser lembrada: pelo 
seu trabalho, sua dedicaÃ§Ã£o e criatividade imensas! Quem a ama, agradece!
Postado por 
rosa dias
 em 09/12/2011 06:52

Como Ã© difÃ-cil conjugar os verbos agora, passado, presente, futuro... Dayse e 
eu, companheiras de vida, trabalho, planos... conhecidas como "Cosme e DamiÃ£o" 
(eu Cosme, ela DamiÃ£o)... tÃ£o intensa a nossa amizade... 
Siga em paz, querida amiga!
Que linda homenagem!!! Obrigada!!!
Postado por 
Alessandra Savaget
 em 09/12/2011 09:08

eu ja sabia o quanto essa grande amiga era amada e o quanto ela estava feliz em 
estar trabalhando na secretaria eu tenho certeza que por onde ela passou 
deixarÃ¡ saudades
Postado por 
hallyne
 em 09/12/2011 21:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/12/2011

 <TÃTULO>
Conta Outra Vez? - O Reino Encantado dos Contos de Fada

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos, riodeleitores, educaÃ§Ã£oinfantil.

O CIEP Henfil desenvolveu com as crianÃ§as da EducaÃ§Ã£o Infantil, um projeto 
recheado de encantamento.

Conto de Fadas
 incentivou os sonhos, 
deu asas a imaginaÃ§Ã£o das crianÃ§as 
e deslumbrou os pequenos alunos com atividades l
dicas e prazerosas.

[FOTO]

Quem nÃ£o tem um conto de fadas preferido? Aquele que a mamÃ£e, papai, titia, 
vovÃ³ ou professor contava, e pedÃ-amos: 
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Conta de novo...
 Essas lembranÃ§as permeiam nossa vida com a doÃ§ura de um tempo encantado, 
mÃ¡gico e repleto das mais belas imaginaÃ§Ãµes: Bruxas com vassouras voando pelo
telhado, fadas reluzentes com a varinha de condÃ£o, caldeirÃµes com direito a 
olho de morcego, castelos, prÃ-ncipes, sapos enfeitiÃ§ados, maÃ§Ã£s envenenadas 
e beijos de um final feliz. Bela Adormercida, Chapeuzinho Vermelho, Branca de 
Neve e os Sete AnÃµes sÃ£o alguns dos muitos contos que crescemos ouvindo e 
apreciando.

O CIEP Henfil acredita na beleza das culturas infantis transmitidas atravÃ©s dos
Contos de Fada. Desta forma ,a Professora Samantha da EducaÃ§Ã£o Infantil com a 
colaboraÃ§Ã£o de Ã‰rika, estagiÃ¡ria no CIEP desenvolveram o projeto 
Contos de Fadas
.

[FOTO]

As histÃ³rias destacadas durante os trÃªs meses de projeto foram : Branca de 
Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os TrÃªs Porquinhos e JoÃ£o e o PÃ© de FeijÃ£o. As 
crianÃ§as amaram, e os olhinhos brilhavam a cada nova contaÃ§Ã£o.

AlÃ©m da alegria e da mÃ¡gica prÃ³pria dos Contos, as crianÃ§as tiveram a 
oportunidade de adquirir muitos conhecimentos atravÃ©s de uma forma l
dica e interessante. Os pequenos de quatro anos produziram conhecimentos sobre a
lÃ-ngua falada, exploraram hipÃ³teses sobre a escrita, brincaram de faz de 
conta, de criaÃ§Ã£o, recriaÃ§Ã£o, leituras e releituras dos contos. A partir das
histÃ³rias foram trabalhadas as letras do alfabeto n
mero de letras das palavras, cartinhas, convites... A aprendizagem acontecia 
enquanto eles se divertiam!

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza as Professoras Samantha e Ã‰rika pelo belÃ-ssimo trabalho.
Afinal, cada crianÃ§a envolvida neste projeto guardarÃ¡ momentos encantados, 
mediados pelo afeto, brincadeiras, imagens e riquÃ-ssima literatura. 

[FOTO]

Que cada vez mais crianÃ§as tenham acesso a livros, histÃ³rias, contos 
encantados e brincadeiras de faz de conta. Que cada vez mais professores entrem 
nesse mundo encantado, de fadas e bruxas, sapos e princÃ-pes e possam escutar de
seus pequenos alunos:

Professor, conta outra vez?

ConheÃ§a o novo blog do CIEP Henfil, clicando na imagem abaixo.

[FOTO]

Para que o projeto de sua escola
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seja destaque no portal Rioeduca.net

envie relato com fotos para 
ruteferreira@rioeduca.net

projetos
(334)

1Âªcre
(234)

riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

Como Ã© lindo ver minhas colegas de trabalho, do Ciep Henfil, fazendo um 
trabalho criativo e valorizando essas crianÃ§as do Caju, tÃ£o necessitadas de 
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momentos lÃºdicos. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 12/12/2011 07:23

O mundo do Faz de Contas Ã© encantador! Nossas crianÃ§as merecem estes momentos 
de encantamento e prazer. Muito bom para os pais saberem que seus filhos estÃ£o 
felizes no espaÃ§o escolar!
Postado por 
Neilda
 em 12/12/2011 09:11

Aprender brincando e se divertindo Ã© tudo de bom!Que Deus ilumine a vida dos 
professores e destas crianÃ§as.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/12/2011 09:44

JÃ¡ trabalhamos o tema contos de fadas em um de nossos projetos e foi 
maravilhoso o resultado. Os contos abrem uma gama imensa de assuntos  a serem 
explorados pelo professor e pelas crianÃ§as. ParabÃ©ns aos professores da 1Âª 
CRE.
Postado por 
CELIA
 em 12/12/2011 21:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/12/2011

 <TÃTULO>
E.M. Carlos Gomes Recebe e Divulga seus Brinquedos Cantados

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, riodeleitores, blogsdeescolas, visitas, educaÃ§Ã£oinfantil.

 [VÃDEO]

O RioEduca visitou a E.M. Carlos Gomes para conferir de perto as atividades 
divulgadas no blog e colheu informaÃ§Ãµes sobre o Subprojeto Brinquedos Cantados
que tinha acabado de acontecer em Novembro.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>
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JÃ¡ tivemos oportunidade de agradecer pessoalmente pelo empenho e â€œauxÃ-lio 

 luxuosoâ€ que a ProfÂª Ã‚ngela Freitas, nossa representante do RIOEDUCA na 3Âª 
CRE dedica Ã s escolas e no caso da nossa escola em particular, ela teve uma 
importÃ¢ncia capital, jÃ¡ que os primeiros passos foram guiados por suas mÃ£os, 
literalmente, atravÃ©s de e-mails de esclarecimentos de dÃºvidas que ela 
responde prontamente com clareza, paciÃªncia  e generosidade. Admiramos a 
maneira como ela constrÃ³i as postagens no RIOEDUCA sempre respeitando a 
identidade do material que Ã© fornecido pelas escolas, mas com uma grande pitada
de talento na construÃ§Ã£o dos textos e escolha das imagens de divulgaÃ§Ã£o dos 
blogs. Ela reflete bem a proposta do RIOEDUCA que Ã© um site feito para promover
a RevoluÃ§Ã£o na EducaÃ§Ã£o Carioca, feito por e para todos que se interessam 
pela educaÃ§Ã£o de qualidade, divulgando idÃ©ias, relatos, projetos e 
experiÃªncias. NÃ³s somos uma prova que a inclusÃ£o digital a serviÃ§o da 
educaÃ§Ã£o e das escolas estÃ¡ acessÃ-vel a todos e com o RIOEDUCA  e seus 

 representantes, nÃ£o Ã© nenhum â€œbicho de sete cabeÃ§asâ€ construir e manter um
blog para poder se conectar com todas as nossas escolas irmÃ£s, numa imensa 
aldeia de escolas municipais e divulgar nosso trabalho para o mundo. Isto sim Ã©
a verdadeira globalizaÃ§Ã£o e universalizaÃ§Ã£o Da educaÃ§Ã£o e Ã© esta a 
principal proposta do RIOEDUCA e de seus programas e aÃ§Ãµes.
Postado por 
EM 0313050 CARLOS GOMES
 em 14/12/2011 16:13

Maravilhoso o projeto com brinquedos cantados. Me fez lembrar atividades que fiz
na escola com as mÃºsicas de Bia Bedran sobre os brinquedos cantados. JÃ¡ me deu
vontade de aplicar novamente esse projeto em 2012. ParabÃ©ns Escola Carlos Gomes
pelo belÃ-ssimo trabalho. Angela,  vc como a escola disse,  Ã© demais com esse 
seu "auxÃ-lio luxuoso" em todas as suas postagens. JÃ¡ vou lÃ¡ seguir o blog da 
Carlos Gomes. bjss  um Feliz Natal a todos com muita LUZ
Postado por 
monica
 em 14/12/2011 18:36

AgradeÃ§o a Rita e a equipe da E.M. Carlos Gomes pelas palavras carinhosas. Elas
sim Ã© que merecem reconhecimento pelo empenho e vontade de aprender.
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 14/12/2011 18:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/12/2011

 <TÃTULO>
3Âª CRE Embarca na Viagem ao Mundo da Leitura

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsderioeducadores, gec, riodeleitores, protagonismojuvenil.
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A Biblioteca Machado de Assis, do GinÃ¡sio Experimental Carioca BolÃ-var, 3
 CRE, nos oferece o passaporte para a 
Viagem ao Mundo da Leitura
, blog criado para divulgar as produÃ§Ãµes da escola.

[FOTO]

O blog nasceu em outubro e se tornou espaÃ§o de divulgaÃ§Ã£o e registro das 
atividades ligadas Ã  leitura e Ã  escrita com Ãªnfase na autoria. Como a 
maioria dos projetos e atividades que compÃµem o GinÃ¡sio Experimental Carioca, 
o objetivo Ã© o Protagonismo Juvenil. Levar o jovem Ã  aÃ§Ã£o para a aquisiÃ§Ã£o
do conhecimento que se fizer necessÃ¡rio em sua vida. Os marcadores do blog 
refletem os projetos realizados.

Destacamos o projeto 
Eu Escrevo
 em que alunos e professores registraram seus pensamentos e sentimentos.
A Prof
 Rosana Sales nos conta que: 
Depois do Projeto Poesia na escola 2011, alguns alunos desenvolveram o hÃ¡bito 
de divulgar suas produÃ§Ãµes textuais em nossa Unidade Escolar.

     Com a elaboraÃ§Ã£o do Blog 
Viagem ao Mundo da Leitura
, surgiu a ideia de criarmos um espaÃ§o que estimulasse a autoria, a 
participaÃ§Ã£o e 
cocriaÃ§Ã£o
 de nossos alunos e profissionais da educaÃ§Ã£o. AlÃ©m disso, a partir da 
anuÃªncia dos prÃ³prios discentes, hÃ¡, no Blog, um trabalho cujo objetivo Ã© 
proporcionar a integraÃ§Ã£o entre o que eles produzem nas redes sociais, Twitter
e Facebook, amplamente frequentadas pelos alunos e apoiado pelos dinamizadores 
do projeto, em parceria com os professores da escola.

     Sendo assim, acreditamos que essa 
prÃ¡tica, alÃ©m de estimular o desenvolvimento da capacidade de produÃ§Ã£o 
textual do aluno, contribui para a elevaÃ§Ã£o de sua autoestima, na medida em 
que seus escritos ganham visibilidade, ultrapassando as fronteiras do espaÃ§o 
escolar. 
Como a aluna Carolina Ribeiro que escreve sobre as d
vidas e expectativas de seu momento de vida: a adolescÃªncia.

[FOTO]

No marcador 
DiÃ¡rio do Leitor
, o adolescente deixa pistas sobre o livro que leu, expondo suas impressÃµes, 
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recomendando ou nÃ£o um livro.

[FOTO]

Entre as postagens mais recentes, encontramos o registro dos bastidores do Curso
de IntroduÃ§Ã£o Ã  Linguagem de AnimaÃ§Ã£o do Anima Escola 2011 que ocorreu em 
Setembro. O objetivo era tornar familiar aos alunos a produÃ§Ã£o e as tÃ©cnicas 
de animaÃ§Ã£o, arte que ganha cada vez mais espaÃ§o entre as mÃ-dias. Confiram 
um pouco do trabalho no vÃ-deo 
GEC BolÃ-var Anima Escola 2011
.

 [VÃDEO]

Para saber mais das atividades da Sala de Leitura Biblioteca Machado de Assis do
GEC BolÃ-var, acessem o blog 
Viagem ao Mundo da Leitura
 e embarquem.

[FOTO]

Imagens e textos retirados do blog 
Viagem ao Mundo da Leitura
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3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 16/12/2011 00:33

ParabÃ©ns a professora Rosana e ao bibliotecÃ¡rio FÃ¡bio pelo excelente trabalho
na Sala de Leitura do GEC BolÃ-var.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 16/12/2011 08:24

A "Viagem ao Mundo da Leitura" deveria ser o destino de todos os brasileiros! 
ParabÃ©ns!
Postado por 
Neilda
 em 16/12/2011 14:18

O Blog da Sala de leitura reflete a participaÃ§Ã£o de alunos e professores em 
nossos projetos.Ali tem um pedacinho de cada um de 
nÃ³s:envolvimento,descobertas,experimentos,
alegria,dificuldade,sonhos e muito trabalho. Ã‰ o inÃ-cio de um novo caminhar. 
Obrigada, Angela Freitas ,por possibilitar viajarmos por outros horizontes.
Postado por 
Rosana Sales
 em 16/12/2011 16:22

Rosana e FÃ¡bio, 
Conseguiram com seus professores e equipe, despertar o leitor e escritor que 
vive em cada um de seus alunos.Tarefa difÃ-cil! ParabÃ©ns! Lindo trabalho de 
equipe.ParabÃ©ns GEC BolÃ-var!
Postado por 
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MÂª Cristina J.Neves
 em 16/12/2011 20:45

ParabÃ©ns Rosana, Fabio e a todos os professores que fazem na BolÃ-var um 
trabalho com alma, inspirando cada um de nossos alunos.
Postado por 
eliane Greco
 em 17/12/2011 19:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/12/2011

 <TÃTULO>
Maratona de HistÃ³rias na E.M. LeitÃ£o da Cunha

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

Esta semana tive a oportunidade de conhecer o blog da E.M. LeitÃ£o da Cunha. 
Entrei em contato com a escola e conversamos um pouco sobre o evento que 
aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro, tendo como tema 
Maratona de Bichos
.

[FOTO]

Os trabalhos apresentados na maratona foram criados pelas crianÃ§as e para as 
crianÃ§as
 Diretora Nancy.

Os alunos queriam participar das atividades da Maratona e se empenharam bastante

 para que tudo desse certo. Sentiram-se responsÃ¡veis pelo evento
. 

Prof: Andrea Paula - Sala de Leitura

[FOTO]
Prof.
Andrea, Diretora Adjunta Elizabeth Ellis, Agente Administrativa Isabel 
Christina, Coordenadora Fernanda e Diretora Nancy

Na Sala de Leitura, foram realizadas atividades sobre m
sicas e poesias antes da maratona. A professora Andrea Paula disponibilizou 
cardÃ¡pios de leitura sobre o tema, assim as turmas puderam desenvolver 
atividades em sala de aula.
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As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil e de Primeiro Ano apresentaram m
sicas de VinÃ-cius de Moraes que falam sobre o bichos.

[FOTO]

As turmas de Segundo Ano apresentaram as fÃ¡bulas 
As rÃ£s em busca de um rei
 e 
A reuniÃ£o geral de ratos
. Os alunos produziram os fantoches de palitinhos com a orientaÃ§Ã£o da 
professora da Sala de Leitura. No dia da Maratona de HistÃ³rias, um aluno 
cumprimentou o p
blico dando-lhe as boas vindas e outro explicou sobre o tema da apresentaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Os alunos da
turma 1.301 apresentaram poesias que falavam sobre animais em extinÃ§Ã£o e 
confeccionaram as mÃ¡scaras em sala de aula com o auxÃ-lio da professora regente
da turma. JÃ¡ os alunos da turma 1.302, apresentaram o livro 
NÃ³s e os bichos
 ( Marcelo R. Oliveira) e fantasiaram-se de maneira descontraÃ-da para 
representar as poesias.

[FOTO]

As turmas 1.401 e 1.402 apresentaram os contos 
A histÃ³ria sem fim
 e 
O macaco que perdeu a banana
, atravÃ©s de representaÃ§Ãµes teatrais.

[FOTO]

A contaÃ§Ã£o de histÃ³rias ficou por conta das turmas de 5
Ano, que por sinal, gostaram muito da tarefa de contar histÃ³rias para os alunos
menores. Os alunos participaram de uma oficina na Sala de Leitura para escolher 
os livros que seriam usados e, tambÃ©m, conversaram sobre como contar as 
histÃ³rias.

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã  equipe pelo sucesso da Maratona de HistÃ³rias!

     ConheÃ§a o blog da E.M. LeitÃ£o da Cunha
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http://leitaodacunha.blogspot.com/

Envie tambÃ©m os relatos de sucesso de sua escola!

blogsdeescolas
(402)

eventos
(210)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Bem vinda Ã  famÃ-lia Rioeduca, Renata! ParabÃ©ns Ã s escolas envolvidas no 
evento.
Postado por 
Angela Freitas
 em 12/12/2011 16:10
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Lindo Blog... nÃ³s, visitantes,participamos da Maratona de HistÃ³rias  com toda 
a escola.EducaÃ§Ã£o Ã© alegria,envolvimento,participaÃ§Ã£o! ParabÃ©ns!
Postado por 
Rosana Sales
 em 12/12/2011 19:53

Obrigada! Estou feliz em fazer parte da famÃ-lia Rioeduca.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 12/12/2011 21:56

ParabÃ©ns ,amiga!!!  Sucesso!!!
Postado por 
Beth Kieling Moniz de AragÃ£o
 em 12/12/2011 21:58

Trabalhos lindos!
Da escola e dos responsÃ¡veis pelo blog que permite que todos possam conhecer e 
incentivar atitudes como essa.
Postado por 
Adriana Afonso
 em 12/12/2011 23:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/12/2011

 <TÃTULO>
Sinfonia Natalina, Integrando Professores e Alunos da EMIZ

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educopÃ©dia, visitas.
Em 2011, a Escola Municipal IrmÃ£ ZÃ©lia viveu momentos gloriosos

     com exemplos de educaÃ§Ã£o, superaÃ§Ã£o 
e dedicaÃ§Ã£o,

     informando, reconhecendo e disseminando 
tais iniciativas,

     fechando o ano letivo com a 4
 Culmin
ncia Sinfonia Natalina

     numa grande 
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feira cultural
 de produÃ§Ã£o dos alunos

     a partir dos conte
dos desenvolvidos ao longo do ano.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Representante do Rioeduca na 5
CRE - Prof
 Regina Bizarro

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

educopÃ©dia
(86)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Excelente trabalho.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 16/12/2011 00:33

Que momentos maravilhosos vocÃª viveu, Regina! Melhor do que falar sobre os 
projetos Ã© vÃª-los de pertinho e estar com as crianÃ§as. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Neilda
 em 16/12/2011 14:24

Página 1842



RIOEDUCA 1

Ã‰ uma grande satisfaÃ§Ã£o participar da equipe da Escola M. IrmÃ£ ZÃ©lia e Ã© 
um enorme prazer lecionar nossa lÃ-ngua: o PortuguÃªs! 
ParabÃ©ns para todos nÃ³s!
Postado por 
Deise Campos
 em 16/12/2011 23:06

Adorei ver a minha querida escola brilhando com demonstraÃ§Ã£o de tamanho 
sucesso, atravÃ©s do trabalho e do excelente desempenho dos professores, alunos,
da equipe de direÃ§Ã£o e, especialmente, da nossa queridÃ-ssima coordenadora 
Janete.

Avante EMIZ!

ParabÃ©ns!
Postado por 
Professora Vania Cunha
 em 17/12/2011 10:54

OlÃ¡! Sou professora da EMIZ e estou super feliz e orgulhosa com a repercussÃ£o 
do trabalho desenvolvido pela nossa escola. Este ano foi excelente. O ano que 
vem serÃ¡ melhor ainda. Todos juntos no ritmo da nossa Sinfonia Inacabada.  
PARABÃ‰NS A TODA EQUIPE!
Postado por 
Cristiane Filgueiras
 em 18/12/2011 19:06

Sou professora da EMIZ e tenho muito orgulho em ver  a repercussÃ£o do trabalho 
desta Ã³tima equipe, parabÃ©ns a todos!!
Postado por 
Mariana Candida
 em 18/12/2011 22:40

Ã‰ com muito orgulho que faÃ§o parte da equipe da EMIZ, realmente todos somos 
envolvidos por essa grande Sinfonia que Ã© o nosso PPP e os nossos Projetos 
Anuais, Ã© gratificante ver os alunos, Professores e DireÃ§Ã£o participando de 
cada momento com empenho e um sorriso no rosto. Vamos rumo a 2012 sonhando cada 
vez mais alto!
Postado por 
Vivian Couto
 em 19/12/2011 22:52

Oi pessoal da 5ÂªCre...AgradeÃ§o muito por ter gostado do jornal e da 
escola,VocÃªs sÃ£o e serÃ£o muito bem vindo lÃ¡.Volte sempre abraÃ§oss
Postado por 
hyuri anjos-aluno emiz(do jornal planet zelia)
 em 07/03/2012 11:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 12/12/2011

 <TÃTULO>
Um Amor de Livro

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos, riodeleitores.

O Rioeduca tem o prazer de apresentar o sucesso e a superaÃ§Ã£o de uma turma 
muito especial, nÃ£o sÃ³ para a Professora LaÃ-s Cristina, bem como para todos 
da Escola Muinicipal LaÃ-s Netto dos Reis

CoraÃ§Ã£o, pÃµe-te a cantar. Canta o poema da primavera em flor. Ã‰ o amor, o 
amor chegou. Chegou enfim
VinÃ-cius de Moraes

[FOTO]

A turma 1301 mostrou a todos que juntos podem muito mais do que imaginam. 
Ultrapassaram os limites da Escola, alÃ§aram vÃ´o, demonstraram solidariedade e,
muito mais do que isso, ensinaram o poder que o amor tem em mudar as situaÃ§Ãµes
em nossa vida.

O passo a passo do que hoje Ã© o livro:

 [VÃDEO]

Uma ideia nasceu em sala de aula, a 
Professora LaÃ-s
 investiu e acreditou, encontrou o apoio necessÃ¡rio na 
Professora Ellen
 da Sala de Leitura e na 
Professora Maria Delfina
. Juntas levaram o sonho para fora dos muros da Escola e hoje esse sonho Ã© uma 
realidade.

[FOTO]

A parceria entre os membros da equipe escolar, os responsÃ¡veis, os familiares 
dos funcionÃ¡rios e o Projeto 
Abrace um Aluno Escritor
 foram fundamentais para que o livro 
Uma Aula de Amor
 fosse editado. A mobilizaÃ§Ã£o para tal feito, foi tÃ£o intensa que deu origem 
a uma 
Cesta de Guloseimas
 que mais tarde fora rifada para angariar fundos e assim, custear as despesas da
ediÃ§Ã£o.
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[FOTO]

Amor Ã© dado de graÃ§a,

     Ã© semeado no vento,

     na cachoeira, no eclipse.

     Amor foge a dicionÃ¡rios

 e a regulamentos vÃ¡rios.

Carlos Drumond de Andrade

[FOTO]

Acesse o link indicado abaixo e reveja a primeira parte dessa 
HistÃ³ria de Amor
 que hoje se materializou. ParabÃ©ns a todos que se empenharam e se dedicaram 
para tornar esse sonho
real.

Uma aula de AMOR na Escola Municipal LaÃ-s Netto dos Reis
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eventos
(210)

riodeleitores
(165)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

Uma beleza de trabalho, faÃ§o parte e aposto na qualidade da EducaÃ§Ã£o Carioca.
ParabÃ©ns!!
Postado por 
Leila
 em 12/12/2011 07:54

ParabÃ©ns a equipe da escola e,principalmente, a professora Maria Delfina, que 
faz a diferenÃ§a! Em um contato breve, onde nos conhecemos, pude notar sua 
paixÃ£o pela educaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns Del e sua equipe! Uma beijoca carinhosa!
Postado por 
Dyone Andrade
 em 12/12/2011 09:00

Fico muito feliz em acompanhar suas postagens, me dÃ¡ orgulho de fazer parte da 
4ÂªCRE!! Obrigado Ana Accioly, obrigada Rioeduca.net!!
Postado por 
Renan
 em 12/12/2011 09:44

A equipe da LaÃ-s Netto estÃ¡ de parabÃ©ns pela iniciativa.O livro ficou lindo! 
Todos lÃ¡ fazem a diferenÃ§a. Mas a Maria Delfina em especial Ã© um anjo da 
educaÃ§Ã£o! Aplaudo daqui de pÃ© todo o talento desta educadora. AbraÃ§os a 
todos!
Professora Juliana Lotufo, da EM Edmundo Lins.
Postado por 
Juliana Lotufo
 em 12/12/2011 09:45

Lindo o livro feito pelos alunos.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/12/2011 09:48

Gostaria de dar os parabÃ©ns a ProfÂª Lais pelo excelente trabalho de amor  que 
desenvolveu com a sua turminha, elevando a auto-estima de todos. Tenho certeza 
que essas crianÃ§as jamais esqueceram desse dia. Fiquei muito feliz ! AgradeÃ§o 
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a Ana Accioly por ter vindo prestigiar e acompanhar este momento junto conosco.
Estamos radiantes com a vitÃ³ria alcanÃ§ada e por estarmos contribuindo  para 
fazer a diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o . Um beijÃ£o.Paz e Luz para todos.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 12/12/2011 13:08

Obrigada Ana Accioly por comparecer Ã  nossa escola e pelo carinho dedicado Ã  
esta  divulgaÃ§Ã£o aqui.Foi um prazer conhecÃª-la pessoalmente, sÃ³ reforÃ§ando 
o que Maria Delfina jÃ¡ havia dito a seu respeito, pela seriedade e atenÃ§Ã£o 
que dedica aos   trabalhos aqui no Rio Educa.TambÃ©m aproveito para agradecer Ã 
Maria Delfina pelo apoio e divulgaÃ§Ã£o do trabalho da turma 1301 alÃ©m da 
coordenadora Ellen e todos que de forma direta ou indireta ajudaram a ele var a 
auto- estima desses alunos.Deus abenÃ§oe a vocÃª, sua famÃ-lia e a todos os 
envolvidos nessa empreitada!
Com carinho...LaÃ-s Cristina
Postado por 
LaÃ-s Cristina C. VillaÃ§a
 em 12/12/2011 13:16

DÃ¡ um orgulho tÃ£o grande ver professoras ainda empenhadas em seu trabalho!!! 
=) ParabÃ©ns a toda a Equipe!!! Sucesso ao livro!!! =)
Bjks
Postado por 
Simone Aline
 em 12/12/2011 16:56

BelÃ-ssimo trabalho. ParabÃ©ns a todas vocÃªs!
Postado por 
RÃ¡risson Jardiel
 em 12/12/2011 17:39

Do que somos capazes qdo toda comunidade se envolve!!! TÃ¡ lindo de ver!!! Bjo 
para o pessoal da LaÃ-s!
Postado por 
Beth Lopes
 em 12/12/2011 19:13

ParabÃ©ns a todos os alunos da turma 1301 e professora LaÃ-s!!! Muito 
sucesso!!!! E que este seja o primeiro dos muitos livros!!! bjos a todos
Postado por 
Lie Kobayashi
 em 12/12/2011 20:29

ParabÃ©ns pela conquista, tive a oportunidade de ler o livro no blog da Del 
Rodrigues e adorei, Excelente histÃ³ria, muito criativa. A turminha pequenina 
vai adorar. ! sintam-se abraÃ§adas toda equipe envolvida nesse projeto. estou 
aplaudindo de pÃ© essa linda vitÃ³ria.
Postado por 
Karla ValÃ©ria
 em 12/12/2011 22:34
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Que Deus ilumine sempre o caminho de vcs, pois esse trabalho Ã©  belissÃ-mo. 
ParabÃ©ns!!!!
Muita paz, sucesso e alegria.
Beijos.
Postado por 
AlÃ©cia
 em 12/12/2011 22:43

ParabÃ©ns a equipe e principalmente a Professora Maria Delfina! 
Que conheÃ§o muito bem !Ãˆ dedicada e tem muito a contribuÃ- com o Rio educa!
Rio vc precisa de pessoas como a Delfina!Parabens!
Postado por 
Glorinha Lima
 em 13/12/2011 00:12

ParabÃ©ns a equipe e principalmente a Professora Maria Delfina! 
Que conheÃ§o muito bem !Ãˆ dedicada e tem muito a contribuÃ- com o Rio educa!
Rio vc precisa de pessoas como a Delfina!Parabens!
Postado por 
Glorinha Lima
 em 13/12/2011 00:12

Ã‰ de imensa tristeza as reportagens que vejo nas grandes mÃ-dias sobre as 
escolas pÃºblicas do paÃ-s, essas apenas retratam o estado de calamidade que se 
encontra educaÃ§Ã£o nacional. PorÃ©m quando vejo e leio os projetos da Escola 
LaÃ-s Netto dos Reis, mesmo nas pequenas pÃ¡ginas da WEB, brota uma esperanÃ§a 
de educaÃ§Ã£o melhor para o futuro do nosso paÃ-s. Como sou filha de professora,
conheÃ§o bem esse interesse, essa criatividade e esse amor pela 
profissÃ£o,muitas vezes nÃ£o reconhecido pelo nosso governo. Parabenizo mais uma
vez as professoras da escola, um grande abraÃ§o.

OBS: Gostaria de ver esse tipo de reportagem nas grandes mÃ-dias, para que as 
novas e futuras professoras, nÃ£o desistam de uma carreira tÃ£o linda e plena.
Postado por 
Mariana Motta
 em 13/12/2011 08:52

Que maravilha!!!!! Lindo o trabalho de vocÃªs, a alegria e o orgulho das 
crianÃ§as Ã© muito lindo de ver. ParabÃ©ns a td a equipe e em especial a querida
amiga Delfina. Feliz Natal, saÃºde e paz para todos. Bjs
Postado por 
Beta
 em 13/12/2011 13:15

ParabÃ©ns as professores LaÃ-s e Maria Delfina pela excelÃªncia do trabalho. 
Este tipo de iniciativa nos dÃ¡ a certeza que podemos promover a revoluÃ§Ã£o na 
educaÃ§Ã£o. E para usar  o lema os angolanos revolucionÃ¡rios " A luta continua 
e a vitÃ³ria Ã© certa!!!! "
AbraÃ§os
Sueli Fontes de Andrade
Coordenadora de Modelagem Organizacional
CASA CIVIL/CEGI/CMO
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Postado por 
Sueli Fontes de  Andrade
 em 13/12/2011 15:25

ParabÃ©ns professora LaÃ-s e turminha 1.302, a coordenadora Ellen pelo constante
apoio e dedicaÃ§Ã£o.  VocÃªs deram um show!  Que em 2012, nossas professoras 
continuem desenvolvendo esses lindos projetos em nossa escola.
Postado por 
Simone GremiÃ£o
 em 13/12/2011 18:02

ParabÃ©ns profÂª LaÃ-s por acreditar que tudo Ã© possÃ-vel. ParabÃ©ns alunos da 
turminha 1.302, pelo esforÃ§o e determinaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns a coordenadora Ellen, 
pelo apoio e dedicaÃ§Ã£o.  VocÃªs deram um SHOW! Que em 2012 nossas professoras 
continuem desenvolvendo esses lindos e gratificantes projetos.  VALEU!!!!!
Postado por 
SIMONE GREMIÃƒO
 em 13/12/2011 18:21

Gostaria de Parabenizar a ProfÂª Lais pelo lindo livro escrito com a sua 
turminha. Li e adorei.E tambÃ©m, a profÂªDelfina, pelo seu empenho em prol dos 
alunos e a todos os professores e funcionÃ¡rios dessa escola, que trabalham 
muito pelo bem dos alunos. Felicidades a todos do Rioeduca... o trabalho que 
vocÃªs desenvolvem Ã© muito bom.
Postado por 
Anthony Rodrigues
 em 13/12/2011 20:50

Quero dar os parabÃ©ns a todas as ProfÂª da Escola LaÃ-s Netto pelo belo 
trabalho que realizam, apesar de todas as dificuldades que encontram, nÃ£o 
desistem nunca e nem deixam o trabalho cair de qualidade...ParabÃ©ns a 
ProfÂªLaÃ-s que mostrou que com amor podemos mover montanhas...Felicidades para 
ProfÂªDelfina, que acompanho seu trabalho e o da sua escola, atravÃ©s dos seus 
Blogs maravilhosos..sem o quanto Ã© difÃ-cil esta tarefa e muitas vezes nem 
sempre reconhecida...Desejo a todos que trabalham em prol da melhora da 
educaÃ§Ã£o, Um Natal de Paz e Um ano de 2012 cheio de RealizaÃ§Ãµes!Bjs
Postado por 
Fernanda
 em 13/12/2011 21:02

OlÃ¡, sou pedagogo recÃ©m formado, e com pouquÃ-ssimos tempos de experiÃªncias, 
lendo esta publicaÃ§Ã£o, fiquei super encantado com o amor sendo o personagem 
principal. Quando eu crescer quero ser que nem vocÃªs professoras queridas. Um 
grande abraÃ§o e desejo sucesso sempre para vocÃªs.
Postado por 
Jonathan Cruz
 em 13/12/2011 21:09

Ganghi disse:VocÃª nunca sabe que resultados virÃ£o da sua aÃ§Ã£o. Mas se vocÃª 
nÃ£o fizer nada, 
nÃ£o existirÃ£o resultados....ParabÃ©ns Professoras pelo belo trabalho...LaÃ-s 
pelo amor aos seus aluninhos, Ellen pelo seu trabalho com os  professores , 
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Delfina sempre correndo com sua mÃ¡quina, registrando os trabalhos das colegas e
dos alunos, incentivando e postando nos blogs, Therezinha a profÂª Verde dos 
copinhos reciclÃ¡veis, MÂªAparecida  e os livrinhos encantados e a todos os 
outros professores, que conheÃ§o atravÃ©s do blog e vejo seus brilhantes 
trabalhos com os alunos....ParabÃ©ns por mais essa vitÃ³ria alcanÃ§ada...Beijos 
para todas! E sucesso!
Postado por 
Rosa GonÃ§alves
 em 13/12/2011 21:53

ParabÃ©ns Ã s professoras pela iniciativa e aos alunos pela criatividade e 
sensibilidade.
O livrinho ficou lindo. =)

bjoos
Postado por 
Fernanda Sousa
 em 13/12/2011 23:17

Delfina!!!! ParabÃ©ns pelo maravilhoso trabalho! ParabÃ©ns para todos os 
participantes dessa histÃ³ria. A educaÃ§Ã£o precisa pessoas com a Maria Delfina,
trabalhando a leitura de uma forma criaitiva e motivadora. Mas uma vez 
parabÃ©ns!!
Postado por 
Pro Dany
 em 14/12/2011 14:29

ParabÃ©ns pela iniciativa e pelo maravilhoso trabalho! Professoras como a LaÃ-s 
Ã© quue fazem a diferenÃ§a! Que venham outros livros para que possamos nos 
"maravilhar" com outras lindas histÃ³ria!!! Sucesso sempre!!!!
Postado por 
Vida
 em 14/12/2011 20:49

ParabÃ©ns!
Postado por 
Jorge Noronha
 em 14/12/2011 21:21

Adorei o trabalho de vocÃªs! Acompanho os blogs da Del e achei sensacional a 
histÃ³rinha da ProfÂªLaÃ-s e sua turminha 1301. ParabÃ©ns! Gosto muito de ver o 
trabalho das professoras dessa escola...tiro muitas idÃ©ias. Um grande beijo 
para todas.
Postado por 
Brenda Dias
 em 14/12/2011 22:32

ParabÃ©ns!
Hola, soy MÃ³nica, una profesora de EducaciÃ³n Infantil que os escribe desde 
Madrid, EspaÃ±a.
QuerÃ-a felicitaros por esta iniciativa. Sois un equipo fantÃ¡stico y 
comprometido con la labor de construir un mundo mejor para todos desde la 
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escuela.

 Enhorabuena por el libro. Â¡Ãnimo, y seguid asÃ-!
Un abrazo.
Postado por 
MÃ“NICA TEJEDOR ARJONA
 em 16/12/2011 07:10

Fui previlegiada em participar da entrega dos livros aos alunos e fiquei com o 
coraÃ§Ã£o radiante de alegria pela aprendizagem que a profÂª LaÃ-s e a turma nos
ensinou - AMAR A DIFERENÃ‡A!
Espero, como futura professora/educadora, que este projeto seja abraÃ§ado com 
mais intensidade e patrocinado pela Prefeitura para que em todas as escolas do 
MunicÃ-pio do Rio possamos promover os escritores e poetas em potencial que 
encontram-se anÃ´nimos em nossas escolas.
ParabÃ©ns as queridas professoras e membros desta amada E.M.LaÃ-s Netto, 
conhecer vocÃªs alegram e estimulam meu coraÃ§Ã£o a perseverar na profissÃ£o de 
educadora que escolhi.
Deus vos abenÃ§oe e vos guarde.
bjs
Joelma-UFRJ
Postado por 
Joelma Maranguape
 em 16/12/2011 13:46

ParabÃ©ns LaÃ-s! VocÃª e seus alunos mostraram mais uma vez, a excelÃªncia da 
educaÃ§Ã£o pÃºblica do nosso municÃ-pio.  Que vocÃª sirva de exemplo e incentivo
Ã  outros professores! Lindo trabalho!!!
Postado por 
MÂª Aparecida
 em 18/12/2011 16:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 13/12/2011

 <TÃTULO>
A biografia de Pablo Neruda, Patrono do CIEP que Supera Desafios e Metas

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, patronos.

Pablo Neruda, poeta e polÃ-tico chileno, Ã© o patrono do CIEP localizado na 
Estrada do Mapua s/n
, Rua TrÃªs,Taquara. A escola, em 2011, foi uma das unidades escolares que 
recebeu o PrÃªmio Anual de Desempenho e no IDEB (2009) ficou em 1
 lugar na 7
 CRE.

[FOTO]
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A HISTÃ“RIA DO PATRONO

 Pablo Neruda, como era conhecido, na verdade se chamava Ricardo EliÃ©cer 
Neftali Reyes Basoalto. Nasceu em Parral, no Chile, em 1904 e morreu em 
Santiago, em 23 de setembro de 1973. Era filho de um ferroviÃ¡rio e de uma 
professora primÃ¡ria. Perdeu a mÃ£e no momento do nascimento. Estudou francÃªs 
durante dois anos no Instituto PedagÃ³gico da Universidade do Chile, 
participando ativamente da vida polÃ-tica estudantil.

 Neruda foi cÃ´nsul-geral do Chile, seguiu carreira diplomÃ¡tica em Madrid, 
sendo embaixador de 1940 a 1942, eleito senador em 1945, permaneceu exilado em 
Paris de 1948 a 1952, perÃ-odo em que o governo chileno passava por um perÃ-odo 
de censura Ã  imprensa e de repressÃ£o aos trabalhadores e sindicatos.Em 
1948,enquanto senador, profere o famoso discurso 
Eu acuso
, no qual ataca a polÃ-tica e a pessoa do presidente. Em resposta, o governo 
requer Ã  Corte Suprema a cassaÃ§Ã£o do mandato de Neruda e sua prisÃ£o. Os 
magistrados acatam o pedido. Neruda passa, entÃ£o, Ã  clandestinidade, viajando,
como fugitivo, por diversos pontos do paÃ-s. Mas, enquanto foge com a ajuda de 
centenas de famÃ-lias pobres, escondendo-se e conseguindo sobreviver, escreve 
Canto Geral
.

 Em 1971, foi mais uma vez nomeado embaixador do Chile e recebeu o PrÃªmio Nobel
da Literatura.Um dos maiores poetas chilenos e da literatura contempor
nea, a obra de Neruda tem fases distintas, reunidas em mais de 40 obras. 

 No livro 
Vinte Poemas de Amor e uma CanÃ§Ã£o Desesperada
, Neruda canta o amor, a ausÃªncia da mulher amada, e fala de uma tristeza que 
chega ao desespero. A visÃ£o dos horrores da Guerra Civil Espanhola farÃ¡ com 
que a preocupaÃ§Ã£o social, acompanhada do engajamento polÃ-tico-partidÃ¡rio, 
influencie sua poesia, como no livro 
Espanha no CoraÃ§Ã£o
.

Canto Geral 
Ã©, portanto, a resposta poÃ©tica de Neruda Ã  traiÃ§Ã£o de Videla e Ã s 
injustiÃ§as histÃ³ricas da AmÃ©rica Latina, obra na qual ele transforma seu 
verso em arma de combate, denunciando os crimes do imperialismo americano e 
fazendo uma revisÃ£o histÃ³rica dos sÃ©culos de dominaÃ§Ã£o estrangeira e, 
tambÃ©m, das lutas de resistÃªncia.

 Neruda regressaria ao Chile em 1952. Volta a participar da vida polÃ-tica, 
apoiando Salvador Allende em suas in
meras campanhas Ã  presidÃªncia da Rep
blica. Em 1970, renuncia Ã  sua candidatura Ã  presidÃªncia para favorecer 
Allende, que vence as eleiÃ§Ãµes em 4 de setembro. A partir de 1971, no entanto,

Página 1852



RIOEDUCA 1
a sa
de de Neruda se deteriora. Obrigado a sofrer vÃ¡rias cirurgias, falece a 23 de 
setembro de 1973, poucos dias depois do golpe militar que derrubou o governo de 
Salvador Allende.

O FILME O CARTEIRO E O POETA

 O filme 
O Carteiro e o Poeta 
faz uma releitura de uma parte da vida de Pablo Neruda.Contando o perÃ-odo que 
fica exilado na Isla Negra.Na ficÃ§Ã£o, Neruda vive em uma pequena ilha italiana
com um cenÃ¡rio de pobreza e com ausÃªncia de recursos bÃ¡sicos.O poeta mora com
sua atual esposa em uma casa simples,que tem uma bela vista da regiÃ£o e cria 
vÃ-nculos de amizade com o carteiro que lhe traz correspondÃªncia 
frequentemente. O filme mostra um aspecto social, mas tambÃ©m apresenta de forma
leve , a poesia de Pablo Neruda.
Trailer 
do
 filme O Carteiro e o Poeta

 [VÃDEO]

O CIEP PABLO NERUDA

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil durante a aula de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica

[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o de danÃ§a durante a culmin
ncia do Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico de 2011

O CIEP Pablo Neruda, pertencente ao Bairro Educador Rio das Pedras, tambÃ©m foi 
recentemente integrado ao Programa Escolas do AmanhÃ£ da SME e participa de 
diversos projetos como : SmartKids, Cientistas do AmanhÃ£, entre outros.O tema 
do Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico deste ano foi : 
 Musicalidade, o ritmo da vida.
Atualmente atende cerca de 800 crianÃ§as, do EDI ao 6
ano do ensino fundamental.

     A diretora Maria Joselza estÃ¡ a frente 
do CIEP hÃ¡ mais de 20 anos e jÃ¡ recebeu inclusive a medalha Pedro Ernesto, que
Ã© a maior homenagem feita pela C
mara dos Vereadores, para os que mais se destacam na sociedade. A equipe que 
estÃ¡ a frente do CIEP foi reeleita e com experiÃªncia e dedicaÃ§Ã£o irÃ¡ 
enfrentar os novos desafios e metas dos prÃ³ximos anos. 
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Parabenizamos a diretora Maria Joselza, a diretora adjunta KÃ¡tia, a 
coordenadora pedagÃ³gica AndrÃ©a e todos os professores pelo Ã³timo trabalho 
desenvolvido no CIEP!

Mais informaÃ§Ãµes sobre o poeta podem ser encontradas no site da FundaÃ§Ã£o 
Pablo Neruda:

www.fundacionneruda.org/

Visite o blog da escola:

www.ciepneruda.blogspot.com

PARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

     DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS
 E DEMAIS FUNCIONÃRIOS 

QUE FAZEM A EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: QUEM SOMOS NÃ“S?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php
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7Âªcre
(192)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalho desenvolvido com muita pesquisa, seriedade e amor. ParabÃ©ns equipe do 
CIEP Pablo Neruda!
Postado por 
Denise Martins dos Santos
 em 20/12/2011 23:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/12/2011

 <TÃTULO>
CaÃ§a ao Tesouro Movimenta a E.M. Octavio Frias

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.
A CaÃ§a ao Tesouro da Octavio Frias foi um dos momentos marcantes de 2011 e 
movimentou todas as turmas da escola em busca de um grande prÃªmio: uma visita 
Ã  Vila OlimpÃ-ca do Mato Alto.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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*
Vivenciar as diferentes noÃ§Ãµes de localizaÃ§Ã£o do corpo no espaÃ§o.

     *Interagir com o meio ambiente, por 
meios de movimentos naturais.

     *Perceber a necessidade de organizaÃ§Ã£o
individual e coletiva para o desenvolvimento da brincadeira.

     *Identificar o sentido de convivÃªncia 
social, com suas regras e valores.

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>
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ParabÃ©ns pela postagem, Roberta! E seja bem vinda Ã  famÃ-lia Rioeduca!
Postado por 
Angela  Freitas
 em 15/12/2011 10:55

Conhecendo um pouquinho mais da minha "Cre Vizinha". ParabÃ©ns!
Postado por 
Neilda
 em 15/12/2011 16:03

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 16/12/2011 00:30

ParabÃ©ns a equipe de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica pela  animaÃ§Ã£o , em especial a minha 
amiga MÃ¡rcia Gaspar que Ã© uma excelente  profissional, pois  jÃ¡ tivemos o 
prazer de compartilhar algumas atividades legais como esta aqui na Leoncio. Ã‰ 
isso aÃ-, nÃ£o deixem a peteca cair ! Bola pra frente .... EDUCAÃ‡Ã‚O  se faz 
assim....
Postado por 
Ana Paula C. Santos (10ÂªCRE)
 em 16/12/2011 00:32

Ã“tima atividade! ParabÃ©ns aos professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica! Muito bom 
saber que os alunos da rede municipal do RJ estÃ£o tendo oportunidades como 
essa. HÃ¡ luz no fim do tÃºnel!
Postado por 
Regina
 em 16/12/2011 16:09

A cooperaÃ§Ã£o Ã© a chave do sucesso ...
Em 2012, novas atividades e projetos nos aguardam.
AtÃ© lÃ¡ !!!
Postado por 
MÃ¡rcia Gaspar Ginefra Moreira
 em 19/12/2011 23:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/12/2011

 <TÃTULO>
Uma Onda de Leitura na E.M. Pintor Lasar Segall

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, riodeleitores.

A
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 E. M. Pintor Lasar Segall desenvolveu durante todo o ano o projeto
Uma Onda de Leitura!
O desenvolvimento das atividadades que aconteceram por lÃ¡ tinham um 
nico objetivo:
O prazer de ler!
Professores e alunos descobriram juntos como a leitura amplia nossas 
possibilidades de conquistas e este projeto acabou trazendo dois trofÃ©us para a
escola.

[FOTO]
A leitura certamente Ã© uma fonte de conhecimento inigualÃ¡vel!

[FOTO]

Tudo acaba em pizza!

[FOTO]

[FOTO]

8Âªcre
(193)

riodeleitores
(165)
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 <COMENTÃRIOS>

Preciso comentar o prazer que tive em conhecer esta escola e ver que lÃ¡ Ã© 
feito um trabalho sÃ©rio e envolvente! ParabÃ©ns a todos! Beijo, Sonia Maria.
Postado por 
Neilda
 em 14/12/2011 07:14

Que maravilha!!! Ã‰Ã©Ã©Ã©Ã© da oitava!!!
Postado por 
JÃ´ Cruz
 em 14/12/2011 09:06

Neilda agradeÃ§o de coraÃ§Ã£o a postagem. Ficou perfeita!!! digo que foi um 
presente de Natal!
Este projeto estÃ¡ no segundo ano, pois ele tem como madrinha a escritora 
Roseana Murray, que esteve na escola no ano passado.
O reconhecimento de um trabalho Ã© muito gratificante ainda mais quando ele Ã© 
feito de coraÃ§Ã£o e sem nada esperar.
Aproveito para parabenizar as professoras da escola que incrivelmente tem um 
espÃ-rito empreendedor e de mudanÃ§a. Obrigada pelo carinho.
Bjos,
Sonia Maria
Postado por 
sonia maria da silva
 em 15/12/2011 00:22

A todos que "abraÃ§aram" a idÃ©ia do projeto e se empenharam na sua realizaÃ§Ã£o
um forte abraÃ§o.
As mudanÃ§as ocorrem quando comeÃ§am dentro de nÃ³s... 
Que em 2012 muitas mudanÃ§as ocorram, e que a "onda de leitura" de nossa escola 
se transforme numa "tsunami" de leitores...
Postado por 
Ana Paula
 em 06/01/2012 20:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 13/12/2011

 <TÃTULO>
O Meio Ambiente no Meio da Gente

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, meioambiente.

A Assembleia Geral da ONU declarou o ano de 2011 como Ano Internacional das 
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Florestas, e pensando nisto, a E.M. L
cia Miguel Pereira se propÃ´s a sensibilizar seus alunos e funcionÃ¡rios em 
relaÃ§Ã£o a essa temÃ¡tica. Acreditando que o meio ambiente Ã© muito mais do que
mares e florestas, Ã© tudo aquilo que permite existÃªncia de vida: Ã¡gua, ar, 
sol, terra, e tambÃ©m, as ruas, as casas e as cidades construÃ-das pelo homem.

AlÃ©m de tudo isso, nossas relaÃ§Ãµes com a famÃ-lia, vizinhos e amigos fazem 
parte do que chamamos de meio ambiente. Por isso, cuidando de nÃ³s mesmos, dos 
nossos atos e do que estÃ¡ ao nosso redor, estamos cuidando do meio ambiente.

Como forma desta conscientizaÃ§Ã£o ambiental, a escola promoveu em 2011 sua 2
 Feira de CiÃªncias, onde os alunos puderam apresentar trabalhos sobre os temas 
ambientais estudados em aula. Dentre os temas apresentados estavam: cuidados com
o solo, reciclagem e Ã¡gua.

A humanidade precisa aprender a import
ncia do desenvolvimento sustentÃ¡vel. SÃ³ haverÃ¡ equilÃ-brio entre homem e 
natureza quando o homem mudar. ConscientizaÃ§Ã£o Ã© mudanÃ§a.
 Professora Laci Maria 
 Diretora

[FOTO]

[FOTO]

Para encerrar as atividades sobre o meio ambiente em 2011, a escola propÃ´s o 
projeto ImaginAÃ‡ÃƒO que trabalhou em torno das abordagens temÃ¡ticas 
desenvolvidas durante o ano. Na culmin
ncia do projeto, os alunos puderam apresentar esquetes sobre aÃ§Ãµes que ajudem 
na conscientizaÃ§Ã£o ambiental.

Os textos das esquetes foram criados pelos alunos com o auxÃ-lio dos professores
das turmas, cada texto possuÃ-a dois finais. Estes foram colocados no blog da 
escola para um 
VocÃª Decide
, assim alunos e responsÃ¡veis puderam ler os textos e escolher os finais que 
foram apresentados na culmin
ncia do projeto.

[FOTO]

ApÃ³s a culmin
ncia, a escola reuniu as histÃ³rias criadas pelos alunos em um livro digital que
estÃ¡ publicado no blog da escola. 

[FOTO]
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Visite o blog da E.M. L
cia Miguel Pereira e conheÃ§a mais sobre este projeto de sucesso! 
http://escolaluciamiguelpereira.blogspot.com

Envie tambÃ©m os relatos de sucesso de sua escola! Queremos conhecÃª-los!

2Âªcre
(192)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns equipe pedagÃ³gica e alunos da E.M. Lucia Miguel Pereira ! Voces 
realizam um belo trabalho de sustentabilidade o Meio Ambiente agradece.
Postado por 
Tania Targino
 em 15/12/2011 00:11
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Hoje,12 de marÃ§o de 2012,saiu minha aposentadoria,publicada.Fiz parte desta 
grande equipe.Espero que continuem tentando fazer o melhor...Valeu  e vale "o 
tentar" Beijos a todos.
Postado por 
Maria Elizabeth
 em 12/03/2012 07:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/12/2011

 <TÃTULO>
A Geografia de um Bairro e de uma Escola

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

SerÃ¡ que todo mundo conhece bem o bairro onde mora? Ou o bairro onde sua escola
estÃ¡ situada? A professora de Geografia, Eliane Barbosa, da E.M. Baden Powell, 
uma escola de 6
 ao 9
 ano, da 6
 CRE, localizada no bairro de Guadalupe, criou, junto com sua colega, prof
. Marilene, da Sala de Leitura, um blog para mostrar os trabalhos realizados por
seus professores e alunos. Nele, 
a prof
 Eliane apresenta um interessante livro virtual de sua autoria, que fala sobre o
bairro da escola, que Ã© tambÃ©m o da maioria de seus alunos e de boa parte do 
corpo docente

[FOTO]

O blog da 
E.M. Baden Powell
, editado pelas professoras Eliane
e

Marilene, criado em setembro deste ano com o objetivo de mostrar os trabalhos 
realizados pelos professores e alunos da escola e ainda informaÃ§Ãµes relativas 
Ã  educaÃ§Ã£o, iniciou a pouco, mas jÃ¡ traz alguns assuntos bem interessantes, 
como: 

ConheÃ§a mais sobre o Bairro de Guadalupe
, com 
informaÃ§Ãµes

sobre a origem do nome do bairro Guadalupe, onde a escola estÃ¡ situada, e como 
surgiram os primeiros conjuntos habitacionais etc.; 
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EspÃ©cies em extinÃ§Ã£o
, que fala sobre os animais a

beira da extinÃ§Ã£o em massa, devido Ã  irrefletida aÃ§Ã£o humana sobre a 
natureza que poderÃ¡ causar a sexta grande perda de espÃ©cies da Terra; 

O Dia D contra a Dengue
, que fala sobre a mobilizaÃ§Ã£o

realizada na escola, no dia 11/11/11, o 
Dia D contra a Dengue
, quando foram realizadas vÃ¡rias atividades, como a palestra: 
Como combater o mosquito da Dengue e os sintomas
, uma peÃ§a teatral encenada pelos alunos etc.

A seguir, alguns destaques. NÃ£o deixem de acessar e seguir o blog para conhecer
mais sobre a E.M. Baden Powell!

Sobre o bairro de Guadalupe

Nesse trabalho 
- relata a professora Eliane Barbosa a respeito de seu livro virtual, 
ConheÃ§am o Bairro de Guadalupe
 - abaixo, depois da apresentaÃ§Ã£o de slides - ,
coloquei as poucas informaÃ§Ãµes obtidas sobre a origem do nome do bairro 
Guadalupe, e como surgiram os primeiros conjuntos habitacionais de Guadalupe e 
as chamadas casas em forma de Iglu
. (Prof
 Eliane Barbosa, 19/09/2011)

Slide sobre o bairro de Guadalupe

Cliquem na imagem e acessem o livro virtual da professora Eliane Barbosa:
 ConheÃ§am o Bairro de Guadalupe
 (com diversas informaÃ§Ãµes sobre o bairro onde a escola estÃ¡ situada)

[FOTO]

O Dia D contra a Dengue

No dia 11/11, 
a escola se mobilizou pelo
Dia D contra a Dengue
. Foram realizadas vÃ¡rias atividades, como uma palestra: 
Como combater o mosquito da dengue e os sintomas da dengue
,
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e a
encenaÃ§Ã£o pelos alunos de uma peÃ§a teatral sobre a Dengue.

[FOTO]

Alunos na peÃ§a de conscientizaÃ§Ã£o da prevenÃ§Ã£o contra a Dengue

[FOTO]

PeÃ§a teatral: A CelebraÃ§Ã£o da Paz

[FOTO]

Colagem de fotos da peÃ§a

As professoras Isabel, de LÃ-ngua portuguesa, e Tereza Cristina, CoordenaÃ§Ã£o 
PedagÃ³gica, 
montaram com os alunos, NatÃ¡lia, Amanda, JÃ©ssica, Thais (da turma1701), 
Raquel, Andressa, Fernanda, Matheus Lobo (da turma 1801), Geovana, Wendel, 
Gabrielle e FlÃ¡via (da turma 1802) a emocionante peÃ§a teatral:
A CelebraÃ§Ã£o da Paz
!

Aproveito a ocasiÃ£o para presentear a escola com esta apresentaÃ§Ã£o que a prof
 Eliane me enviou por e-mail, no inÃ-cio do ano, e que eu ainda nÃ£o tinha tido 
a oportunidade de postar.

[FOTO]

PARABÃ‰NS PROF
 ELIANE E A TODOS DA E.M. BADEN POWELL!

VISITEM O BLOG DA ESCOLA:

Blog da E.M. Baden Powell
:
http://badenpowell06.blogspot.com/

NOTA:

ConheÃ§am outro excelente trabalho da professora Eliane, muito antes de sua 
escola ter um blog, postado aqui, no 
Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece:
Como Aprender Geografia de um Modo Diferente? - Atividades Educacionais na 
Internet
 (13/03/2011):
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=706

[FOTO]

PARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,
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     DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS
 E DEMAIS FUNCIONÃRIOS 

QUE FAZEM A EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

     CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O 
REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÃ“S?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

blogsdeescolas
(402)
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6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 20/12/2011

 <TÃTULO>
JÃ¡ Ã© Natal nas Escolas da 5Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdecreches, blogsdeescolas, natal.

Ser crianÃ§a na Ã©poca do Natal Ã© muito divertido, pois a

     festa re
ne um monte de coisas boas, como:

     famÃ-lia, fÃ©rias, presentes e, claro, 
Papai Noel.

     JÃ¡ Ã© Natal nas Escolas da 5
 CRE!

Esta Ã© uma publicaÃ§Ã£o especial de Natal. 

Rioeduca, Escolas e
Creches da 5
CRE
desejam Ã  todos um Natal de paz, de alegria e muita
reflexÃ£o em torno do Nascimento de Jesus Cristo. 

Origem do Natal e o significado da comemoraÃ§Ã£o

Festejamos o Natal dia 25 de Dezembro, quando comemoramos o nascimento de Jesus 
Cristo. 

Na antiguidade, o Natal era comemorado em vÃ¡rias datas diferentes, pois nÃ£o se
sabia com exatidÃ£o a data do nascimento de Jesus. Foi somente no sÃ©culo IV que
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o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoraÃ§Ã£o. Na Roma 
Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam o inÃ-cio do 
inverno. Portanto, acredita-se que haja uma relaÃ§Ã£o deste fato com a 
oficializaÃ§Ã£o da comemoraÃ§Ã£o do Natal.

As antigas comemoraÃ§Ãµes de Natal costumavam durar atÃ© 12 dias, pois este foi 
o tempo que levou para os trÃªs reis Magos chegarem atÃ© a cidade de BelÃ©m e 
entregarem os presentes (ouro, mirra e incenso) ao menino Jesus. Atualmente, as 
pessoas costumam montar as Ã¡rvores e outras decoraÃ§Ãµes natalinas no comeÃ§o 
de dezembro e desmontÃ¡-las atÃ© 12 dias apÃ³s o Natal.

[FOTO]

Do ponto de vista cronolÃ³gico, o Natal Ã© uma data de grande import
ncia para o Ocidente, pois marca o ano 1 da nossa HistÃ³ria.

Embora tradicionalmente seja um feriado cristÃ£o, o Natal Ã© amplamente 
comemorado por muitos nÃ£o-cristÃ£os, sendo que alguns de seus costumes 
populares e temas comemorativos tÃªm origens prÃ©-cristÃ£s ou seculares. 

Os costumes populares modernos, tÃ-picos do feriado, incluem a troca de 
presentes e cartÃµes, a Ceia de Natal em famÃ-lia,
m
sicas natalinas, festas de igreja e a exibiÃ§Ã£o de decoraÃ§Ãµes diferentes, 
incluindo as Ã¡rvores de Natal, pisca-piscas, guirlandas e presÃ©pios. AlÃ©m 
disso, o Papai Noel Ã© uma figura mitolÃ³gica popular em muitos paÃ-ses 
associada com os presentes para crianÃ§as. 

Atividades natalinas nas escolas da 5
 CRE

As escolas e creches da rede municipal se antecipam e comemoram o Natal com seus
alunos e responsÃ¡veis. 

Os Autos de Natal, a visita de Papai Noel, as Cantatas de Natal, os presentinhos
para as turmas, o coral, as oficinas natalinas para alunos
e suas mÃ£es, fizeram parte dessa
grande variedade de atividades que aconteceram na primeira quinzena de dezembro 
em nossas escolas. 

E, a partir dessas atividades comemorativas,

resolvemos

 agradecer
 Ã  todos
que nos prestigiam com a leitura diÃ¡ria
 e
 os
 comentÃ¡rios
 das
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publicaÃ§Ãµes
no
 Portal
Rioeduca.

Nosso agradecimento chega em forma de
cartÃµes virtuais, que foram
feitos especialmente para vocÃªs 

desejando
 um
grande e ...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Solarata
 da Escola Municipal JosÃ© Alpoim

 [VÃDEO]
ApresentaÃ§Ã£o dos alunos do Maternal II dia 9 de dezembro.

As fÃ©rias estÃ£o chegando e vocÃª jÃ¡ sabe o que fazer?

A temporada das fÃ©rias escolares estÃ¡ chegando e a grande maioria dos pais
trabalha, sendo assim, nem todos tÃªm o privilÃ©gio de acompanhar os filhos 
nesse perÃ-odo. As colÃ´nias de fÃ©rias sÃ£o uma boa
opÃ§Ã£o de lazer e diversÃ£o para a garotada.

[FOTO]

Fiquem atentos Ã s inscriÃ§Ãµes para as ColÃ´nias de FÃ©rias nos Clubes, no 
SESC,
no ZoolÃ³gico, no PlanetÃ¡rio, enfim,
nos muitos locais, gratuitos e outros remunerados, onde as crianÃ§as poderÃ£o 
viver dias de alegria e lazer.

Algumas ColÃ´nias de fÃ©rias:

Jardim ZoolÃ³gico

PlanetÃ¡rio

Casa da Espanha

SESC Madureira

GAL BerÃ§o dos Sonhos

Para aqueles que nÃ£o forem participar de ColÃ´nia de FÃ©rias ou mesmo viajar, 
se divertir com a famÃ-lia
 Ã© tudo de bom e nada melhor que ir ao cinema, visitar os familiares, passear 
nos shoppings, ir
Ã  praia, ao futebol, passear pelos in
meros Parques da Cidade,
alÃ©m de muitas outras opÃ§Ãµes de lazer que o Rio de Janeiro oferece.

Se vocÃª professor e/ou sua escola desenvolvem ou desenvolveram algum projeto 
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ou atividade interessante; se vocÃª, sua escola ou se algum aluno tem blog, 

clique na imagem abaixo para obter o e-mail do representante do 

Rioeduca na sua CRE. 

[FOTO]

Professora Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

Página 1870



RIOEDUCA 1

blogsdecreches
(8)

natal
(5)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo post!!! O Natal Ã© um momento de celebraÃ§Ã£o de vida e paz!! Ã‰ 
muito bom conhecer o trabalho de outras Unidades e reconhecer nelas o nosso 
prÃ³prio fazer, somos verdadeiramente uma Rede de sucesso!
Postado por 
Ana Accioly
 em 20/12/2011 08:29

ParabÃ©ns pela linda postagem, nÃ£o consegui enviar as fotos da nossa escola a 
tempo, mas mesmo assim estou feliz com os belos trabalhos realizados pelas 
escolas de nossa CRE. Todos belÃ-ssimos e com certeza, cheio de significado, de 
esperanÃ§a de um ano novo sempre melhor. Desejo a todos um Natal de paz, 
harmonia e um Ano Novo repleto de felicidade.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 20/12/2011 08:50

Ã‰ maravilhoso ver tantas ideias sobre um mesmo tema. ParabÃ©ns a todas as 
escolas amigas e Ã  Regina, pelo belo trabalho. Que este tenha sido um ano de 
paz e realizaÃ§Ãµes e que o prÃ³ximo seja melhor ainda.
Postado por 
E.M. JOSÃ‰ ALPOIM
 em 20/12/2011 08:59

ParabÃ©ns, Regina Bizarro por mais uma postagem divulgando o excelente trabalho 
desenvolvido pela escolas da 5Âª CRE! Feliz Natal a todos e um excelente Ano 
Novo! Que venha 2012!!!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 20/12/2011 15:32

ParabÃ©ns! Ã‰ um trabalho maravilhoso. E o seu entusiasmo Ã© tÃ£o grande que 
vibramos com vocÃª.
Obrigada pelo empenho e pelo carinho.
Postado por 
Maria JosÃ© (E.M. Frei Leopoldo)
 em 20/12/2011 22:45

Que trabalho lindo minha amiga. Sempre soube do seu potencial. ParabÃ©ns e que 
neste Natal  possa se realizar todos os seus sonhos com amor, paz, saÃºde e 
muita felicidade.
 Mil bjs de sua amiga admiradora Elaine (FcÂº Frias)
Postado por 
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Elaine M. de Souza
 em 21/12/2011 12:42

Adorei a postagem! parabÃ©ns Ã  celebraÃ§Ã£o de todo o trabalho de 2011. Um 
beijo bem grande !
Postado por 
Dilma
 em 21/12/2011 20:09

ParabÃ©ns, Regina, pela bela postagem! 
E obrigada pelo carinho e sensibilidade com que divulga  e incentiva nosso 
trabalho.Feliz Natal e que 2012 seja um prÃ³spero e produtivo ano para todos 
nÃ³s, que trabalhamos por uma EducaÃ§Ã£o de qualidade. Um abraÃ§o da EMOM !
Postado por 
Carmen Couto
 em 22/12/2011 16:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 13/12/2011

 <TÃTULO>
 E. M. Amazonas no Projeto Ãfrica na Escola

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

A E. M. Amazonas, um dos ginÃ¡sios cariocas da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o
desenvolveu

 o Projeto Ãfrica na Escola que foi idealizado com o objetivo de despertar nos 
alunos a consciÃªncia sobre a influÃªncia da cultura africana no processo de 
colonizaÃ§Ã£o brasileira atÃ© os dias atuais. 

[FOTO]

As atividades propostas pelos professores aos alunos consistiram em pesquisas 
sobre a cultura afro-brasileira apresentando aspectos naturais e 
sÃ³cio-econÃ´micos do continente africano atÃ© as manifestaÃ§Ãµes culturais 
 religiÃ£o, arte, danÃ§a, culinÃ¡ria, quilombos 
 que persistem atÃ© hoje no Brasil, bem como dados estatÃ-sticos atuais 
referentes Ã  populaÃ§Ã£o afro-descendente.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos produziram cartazes sobre o tema, convidaram um mestre de capoeira e 
se apresentaram com o mesmo, prepararam comidas tÃ-picas como feijoada e 
canjica. Houve ainda um concurso da beleza negra, onde participaram meninas e 
meninos.

[FOTO]

[FOTO]

A Beleza Afro-Brasileira

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professores idealizadores: Magna 
 LÃ-ngua Portuguesa 
 e Mauro 
 HistÃ³ria.

Professores que expuseram trabalhos dos alunos:

ClÃ-cia (HistÃ³ria): 1601, 1602, 1701 e 1702;

     Luciana (HistÃ³ria): 1803;

     Magna ( PortuguÃªs): 1801 e 1802;

     Mauro (HistÃ³ria): 1801, 1802, 1901 e 
1902;

     Renata (Artes Visuais): 
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1601, 1602, 1701, 1702, 1801, 1802, 1901 e 1902. 

Professores e funcionÃ¡rios que participaram da ornamentaÃ§Ã£o, organizaÃ§Ã£o, 
produÃ§Ã£o de fotos, postagemno Blog, j
ri
 e assistÃªncia tÃ©cnica:

ValÃ©ria 
 Diretora;

     Nancy 
 Coordenadora PedagÃ³gica;

     ClÃ¡udia, Fabiana, FlÃ¡via e T
nia 
 LÃ-ngua Portuguesa;

     Ana Cristina e Elane 
 MatemÃ¡tica;

     Ana Maria 
 Geografia;

     InÃªs 
 CiÃªncias;

     Janemar 
 Prof. II

     Gloria

     Ana Maria, MarÃ-lia e Zuleica 
 FuncionÃ¡rias. 

[FOTO]

[FOTO]
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A culmin
ncia do projeto ocorreu dia 17/11/2011 com importante envolvimento da comunidade
escolar nas atividades. 

[FOTO]

Professores: Magna Assis e Mauro Lopes

ParabÃ©ns a equipe da E. M. Amazonas pelo projeto desenvolvido e por 
compartilhar seu trabalho com a nossa rede.

Fonte: 
http://emamazonas.blogspot.com/

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE atravÃ©s do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por vocÃª, sua escola ou aluno .

Onde me encontrar:

     Representante do Rioeduca na 9
CRE - Prof
 MÃ¡rcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns,Ã  equipe da Escola Amazonas,por propiciar   a comunidade escolar 
encontro com as raÃ-zes brasileiras.,facilitando o fortalecimento da AutoEstima 
e Identidade do alunado.Valeu pela integraÃ§Ã£o etnoracial.Viva o" Dia NAcional 
da ConsciÃªncia Negra"
Profa Adelia Azevedo/Regente Ciep Patrice Lumumba.
Postado por 
ADELIA AZEVEDO
 em 13/12/2011 13:52

Que lindo trabalho. Esse dia, para mim, Ã© o que nos dÃ¡  maiores possibilidades
de atividades por causa do tema maravilhoso.
ParabÃ©ns Ã  todos da EM Amazonas!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 13/12/2011 20:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/12/2011

 <TÃTULO>
As Aventuras da ProfÂª Diana e sua Turma (Parte I)

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, projetos, visitas.
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Este foi um ano de experiÃªncias gratificantes para a professora Diana Sobreira,
que teve um artigo publicado no EducaÃ§Ã£o Nota 10, sobre sua prÃ¡tica 
pedagÃ³gica, uma postagem no Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece, sobre o 
trabalho audiovisual que realizou com seus alunos do AceleraÃ§Ã£o 2, e ainda uma
publicaÃ§Ã£o sobre um de seus projetos no livro que acaba de chegar quentinho 
nas U.E.s, Escola entre MÃ-dias, da MultiRio.

Mas de todos esses momentos marcantes, certamente o mais significativo para a 
professora foi o trabalho realizado com sua turma 8802, do Projeto Autonomia 
Carioca, AceleraÃ§Ã£o 2, na E.M. Levy Miranda. Com esta turma ela aprendeu e 
ensinou muito, ajudou seus alunos a crescerem e cresceu tambÃ©m. 
NÃ£o podendo mais permanecer com sua querida turma, prof
Diana fez uma comovente homenagem atravÃ©s de dois relatos aqui publicados

[FOTO]

Alunos da prof
 Diana nos jardins do Museu da Rep
blica

A professora Diana Sobreira viveu muitas experiÃªncias marcantes este ano de 
2011 com sua turma 8802 do 
Projeto Autonomia Carioca
, 
Acelera 2
, da 
E.M. Levy Miranda
. ExperiÃªncias que lhe trouxeram alegrias e fizeram sua turma crescer! Mas a 
professora precisou trocar de CRE e deixar sua escola, sua turma... Antes, 
porÃ©m, ela solicitou uma homenagem especial, aqui, no Rioeduca Net, a seus 
queridos alunos. Uma postagem sobre as aventuras pedagÃ³gicas que viveu com sua 
turma no PlanetÃ¡rio de Santa Cruz e no Museu da Rep
blica.

Como, junto com as (muitas) fotos e um vÃ-deo, a prof
 Diana me enviou dois extensos relatos, achei melhor

dividir a postagem em duas. Nesta primeira, veremos sua 
aula-passeio 
ao 
PlanetÃ¡rio de Santa Cruz
, e em uma prÃ³xima, veremos suas aventuras pedagÃ³gicas no 
Museu da Rep
blica
. Decidi, tambÃ©m, nÃ£o meramente resumir suas palavras, mas dar voz a 
professora, que com tanta emoÃ§Ã£o relata as experiÃªncias vividas este ano com 
seus alunos...

O Relato da Prof
 Diana Sobreira:
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Neste ano de 2011, recebi a importante tarefa de nortear a caminhada de 23 
alunos do Projeto Autonomia Carioca 
 AceleraÃ§Ã£o 2, cujo objetivo Ã© acelerar os estudos de alunos com defasagem 
idade-sÃ©rie, utilizando a metodologia do Telecurso
 da FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho. Mesmo sendo professora de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, 
aceitei o grande desafio, que significou voltar a estudar MatemÃ¡tica, LÃ-ngua 
Portuguesa, HistÃ³ria, Geografia e CiÃªncias.

JÃ¡ era agosto do corrente ano e nÃ£o havia feito nenhum passeio ou visita fora 
da escola com meus alunos. Sabia tambÃ©m que estava exigindo bastante deles. E o
que eu recebia em troca eram notas boas, responsabilidade, carinho e 
cumplicidade. Minha 8802 merecia. Mas eles estavam estudando PortuguÃªs e 
HistÃ³ria agora. Para onde levÃ¡-los, qual justificativa pedagÃ³gica poderia 
apresentar? Se dependesse deles, seria para a Cidade das CrianÃ§as, claro! Quem 
nÃ£o gosta de piscina aos 13, 14 anos?

Mas nada me vinha Ã  cabeÃ§a. Jardim Bot
nico? Muito infantil, na minha opiniÃ£o. Mas outro lado meu tambÃ©m achava que 
eles iriam adoram um piquenique na Quinta da Boa Vista apÃ³s ver os animais. 
Tentei uma visita ao centro histÃ³rico da cidade do Rio de Janeiro, mas 
precisava de um guia turÃ-stico, e nÃ£o consegui. DaÃ- pensei no PlanetÃ¡rio. 
Nem eles e nem eu nunca havÃ-amos ido ao PlanetÃ¡rio! Mas nÃ£o estÃ¡vamos tendo 
CiÃªncias ainda... SerÃ¡ que seria vÃ¡lido?

Entrei em contato com o PlanetÃ¡rio e fui informada de que a CRE Ã© que agendava
as visitas... Fiquei triste e atÃ© desisti da ideia, mas cerca de 3 semanas 
depois chegou um e-mail na escola informando que havia uma vaga para visita ao 
PlanetÃ¡rio. CoincidÃªncia? NÃ£o sei, mas desejei tanto que parece que o 
universo conspirou a meu favor!

NÃ£o tinha noÃ§Ã£o do que iria ser nossa visita; nem sabia como seria dentro da 
c
pula. Ao chegarmos lÃ¡, fiquei atÃ© surpresa ao saber que nÃ£o hÃ¡ telescÃ³pio 
no PlanetÃ¡rio! LÃ¡ tambÃ©m havia uma exposiÃ§Ã£o interativa sobre o Universo e 
Santos Dumont. E aÃ-? Interativa? Mas eles nunca haviam se deparado com tal 
forma de exposiÃ§Ã£o! O que fazer agora?

Ã‰ isso que se pode ver no vÃ-deo sobre a visita da 8802 ao PlanetÃ¡rio de Santa
Cruz. A expectativa do antes, o que eles esperavam ver, o que realmente havia 
lÃ¡ e como eu consegui que eles prestassem atenÃ§Ã£o Ã  exposiÃ§Ã£o: inventei um

jogo
 de perguntas 
 lia rapidamente o que estava escrito nos pÃ´steres e perguntava para ver quem 
achava a resposta primeiro. Em outras vezes, tentava trazer o que havia sido 
aprendido em sala de aula para a exposiÃ§Ã£o, como a questÃ£o das escalas nos 
mapas.
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Presenciei uma linda discussÃ£o sobre a nomenclatura dos planetas (nessa hora 
eles esqueceram que eu estava ali) e fiquei extasiada com a conclusÃ£o a qual 
Fabiana chegou sobre o nome do nosso planeta. Lucas tambÃ©m relembrou (e eu nem 
havia pensando nisso naquela hora!) o motivo pelo qual acontece o ano bissexto, 
me deixando extremamente orgulhosa dos meus alunos e do resultado do meu 
trabalho.

ApÃ³s a exibiÃ§Ã£o do vÃ-deo na c
pula (A-D-O-R-A-R-A-M!),
bombardearam
 o AstrÃ´nomo com perguntas. E inteligentÃ-ssimas! Ao final ele veio me dizer 
que gosta muito de um grupo questionador como aquele. Sorri. Ele teve uma 
pequena ideia de como pode ser cansativo dar aulas para eles.

Pode-se notar, ao final do vÃ-deo, a mudanÃ§a de postura dos alunos: ao final da
visita, seus discursos estavam mais maduros, mais embasados nas coisas novas que
aprenderam, especialmente na c
pula, que Ã© encantadora. Eu fiquei perplexa lÃ¡ dentro. Fico imaginando o que 
se passou na cabecinha de cada um deles.

E, como nÃ£o poderia faltar, fizemos uma visita Ã  
fazendinha
 da Cidade das CrianÃ§as, onde fica o PlanetÃ¡rio de Santa Cruz. A cada animal 
que aparecia, meu nome era gritado para ver e tirar vÃ¡rias fotos. Ficamos 
esperando o pavÃ£o abrir sua cauda. Mas ele estava tÃ-mido e nÃ£o nos 
prestigiou... Tudo bem: cada olhinho brilhando naquele dia ficou na minha 
lembranÃ§a; gravado para sempre no meu coraÃ§Ã£o.

O VÃ-deo da Visita ao PlanetÃ¡rio

 [VÃDEO]

NOTAS:

(1) 
O Globo EducaÃ§Ã£o Nota 10
: 
Autonomia Carioca: a semente da criatividade
 - Prof
 Diana Sobreira (10/11/2011):
http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/

(2) 
Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
TV Autonomia: Projeto de Audiovisual da E.M. Levy Miranda
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 (02/07/2011):
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1119

(3) 
Sintonize... Novela de RÃ¡dio
 in 
A Escola Entre Midias
, MutiRio - Empresa Municipal de Multimeios , Rio de Janeiro: MultiRio, 2011. 
p.59

(4) Para saber mais sobre o conceito de
 aula-passeio
, ver:
 Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
Creche Trabalha Projeto Inspirado em CÃ©lestin Freneit -
De onde Surgiu o Conceito de Aula Passeio?
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1561

[FOTO]

PARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

     DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS
 E DEMAIS FUNCIONÃRIOS QUE FAZEM A EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE E DIVULGUEM O QUE SUA 
ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: QUEM SOMOS NÃ“S?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php
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projetos
(334)

6Âªcre
(247)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 16/12/2011 00:34

Imaculada, ficou lindo! 
Assim meu coraÃ§Ã£o nÃ£o aguenta! Obrigada!
Postado por 
Diana Sobreira
 em 16/12/2011 06:47

ParabÃ©ns pelo post!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 19/12/2011 21:33

Professores assim fazem a diferenÃ§a!
Postado por 
Luciana Lima
 em 23/12/2011 02:23

ParabÃ©ns a vc professora, quem pode fazer a maior diferenÃ§a na visita ao 
planetÃ¡rio sÃ£o vcs, os professores que preparam as crianÃ§as para a visita! 
Tenho muito orgulho de fazer parte do time de astrÃ´nomo de lÃ¡ do PlanetÃ¡rio e
sabemos que tb podemos ajudar a fazer a diferenÃ§a naquele ambiente! ParabÃ©ns 
professora!
Postado por 
Waila
 em 23/12/2011 20:27
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Obrigada, Roberta e Luciana!
Waila, confesso que a princÃ-pio fiquei sem saber o que fazer, mas o comichÃ£o 
da criatividade me mordeu naquela hora e saiu isso! :)
Obrigada por ter nos recebido tÃ£o bem e por ter proporcionado um dia 
inesquecÃ-vel aos meus meninos!
Postado por 
Diana Sobreira
 em 28/12/2011 20:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/12/2011

 <TÃTULO>
Educar para viver

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.
Alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, da 10
 CRE, participam de esquete sobre a valorizaÃ§Ã£o, integraÃ§Ã£o e dignidade do 
doente de AIDS, com apresentaÃ§Ã£o do Grupo pela Vidda RJ

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1882



RIOEDUCA 1

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/12/2011 13:39

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/12/2011 13:39

ParabÃ©ns pelo post! A conscientizaÃ§Ã£o dos alunos   Ã© muito importante, 
Ã³timo trabalho!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 19/12/2011 21:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/12/2011

 <TÃTULO>
Escola Aberta
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<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos, riodeleitores.

A Escola Municipal Portugal encantou a Comunidade de SÃ£o CristovÃ£o com

um evento repleto de arte, cultura, EducaÃ§Ã£o e beleza.

Durante todo o ano de 2011, a 
Escola Municipal Portugal 
tem desenvolvido um trabalho de sucesso. SÃ£o projetos, pesquisas, eventos e 
atividades que fazem alunos e professores cada vez mais orgulhosos de 
pertencerem a unidade. Mas, de onde serÃ¡ que vem este sucesso?

NÃ£o hÃ¡ d
vidas, que a 
Escola Municipal Portugal 
Ã© uma instituiÃ§Ã£o na qual trabalham educadores que compartilham da mesma 
paixÃ£o. E esse sonhar junto, nasce na gestÃ£o, contagia os professores, 
incentiva os alunos e motiva a famÃ-lia.

Ã‰ este trabalho coletivo,construÃ-do com desejo ardente de fazer a EducaÃ§Ã£o 
Carioca dar certo, que causa esta revoluÃ§Ã£o na unidade. As aulas sÃ£o 
estimulantes, os educadores mediadores do conhecimento e os alunos sÃ£o jovens 
que compartilham saberes e adquirem conhecimento atravÃ©s de aprendizagem 
significativa.

Todo os anos, no mÃªs de novembro, acontece o evento 
Escola Aberta
, para que a comunidade de SÃ£o CristovÃ£o, bairro no qual a unidade estÃ¡ 
localizada, conheÃ§a o excelente trabalho desenvolvido. Durante o evento, 
projetos sÃ£o mostrados para o p
blico, que se surpreende com a arte, cultura e competÃªncia do que Ã© feito na 
EducaÃ§Ã£o P
blica.

Dia 28 de novembro a escola deu inÃ-cio a Escola Aberta com as apresentaÃ§Ãµes 
dos grupos de teatro das turmas 1.401 e 1.501, sob o comando da professora 
Leila, de Artes CÃªnicas. Os grupos apresentaram duas versÃµes para a peÃ§a 
Os quatro elementos
, cujo tema central foi o Projeto Gerador de todo o trabalho no ano letivo de 
2011.

[FOTO]

Os convidados tambÃ©m viram a apresentaÃ§Ã£o do coral de alunos da turma 1.502, 
que Ã© regido pela Diretora Adjunta da escola, Professora Marta e que tambÃ©m 
fazem parte da Orquestra Vozes de Meninos. Ainda no dia 28, foi apresentada a 
coreografia da Mostra Municipal de DanÃ§a 2011. Os alunos, sob o comando da 
Professora Solange, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, realizaram uma coreografia que 
homenageou o centenÃ¡rio de nascimento de Maria Bonita. Sucesso de crÃ-tica, a 
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mostra foi convidada a se apresentar na cerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o dos Jogos 
Estudantis, no dia 13 de Dezembro, no clube do Servidor Municipal.

[FOTO]

MOMENTO SESC- NAQUELA ESCOLA

Dia 29 a animaÃ§Ã£o continuou com atividades desenvolvidas pelo SESC Tijuca com 
o Projeto NAQUELA ESCOLA. Durante todo o dia os alunos participaram de vÃ¡rias 
oficinas:

- 
De sa
de
: onde as agentes de sa
de do SESC deram dicas de escovaÃ§Ã£o e distribuÃ-ram escovinhas e creme dental 
para as crianÃ§as.

     - 
De criatividade:
 os alunos criaram fantoches a partir de sucatas;

     - 
De Ã“leo: 
os alunos aprenderam a criar sabÃ£o a partir do Ã³leo de cozinha, que seria 
desperdiÃ§ado, aprendendo com isso noÃ§Ãµes de Sustentabilidade.

- Oficina do corpo:
 a professora do SESC ensinou aos alunos tÃ©cnicas de relaxamento e

     de como evitar as tensÃµes antes de 
realizaÃ§Ãµes de testes e avaliaÃ§Ãµes.

     - 
Toalhas customizadas: 
com uso de toalhinhas de mÃ£os, os alunos aprenderam a confeccionar lindos 
presentinhos de natal.

[FOTO]

Para encerrar o evento,o auditÃ³rio se transformou em um grande teatro: o SESC 
proporcionou um momento mÃ¡gico para nossas crianÃ§as: Elas se divertiram e se 
encantaram 
com as graÃ§as da personagem Maria Minhoca e seu amado Chiquinho, numa peÃ§a de 
Maria Clara Machado.
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[FOTO]

MOMENTO 
 CECÃLIA MEIRELES

Para fechar o evento com chave de ouro, a Sala de Leitura organizou uma linda 
exposiÃ§Ã£o para o p
blico sobre CecÃ-lia Meireles.

A professora GlÃ³ria,responsÃ¡vel pela Sala de Leitura CecÃ-lia Meireles, 
desenvolveu o projeto 
Quem conhece CecÃ-lia?
, um convite para que as crianÃ§as buscassem conhecer um pouco mais do trabalho 
dessa inconfundÃ-vel escritora, cujos poemas tem uma marca prÃ³pria, que une 
beleza e brincadeira em seus escritos, tornando a leitura uma diversÃ£o.

[FOTO]

Conhecendo os poemas, as crianÃ§as tiveram a oportunidade de ilustrÃ¡-los, 
reescrevÃª-los e criar seus prÃ³prios poemas.
Chamou atenÃ§Ã£o das crianÃ§as o poema 
 O 
ltimo andar
, exatamente o local onde fica a nossa Sala de Leitura:

 No 
ltimo andar Ã© mais bonito, do 
ltimo andar se ver o mar. 

Ã‰ lÃ¡ que eu quero morar

ConheÃ§a mais a 
Escola Municipal Portugal
,

acessando
http://escolamunicipalportugal-rio.blogspot.com/

Sua escola realizou um projeto de sucesso?

     Envie relato com fotos ou vÃ-deos para

ruteferreira@rioeduca.net
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projetos
(334)

1Âªcre
(234)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo projeto! A comunidade deve mesmo conhecer a escola , e ver o que 
seus filhos aprendem! Linda postagem.
Postado por 
Rose
 em 15/12/2011 07:52

Fico envaidecido de fazer parte de uma Equipe tÃ£o comprometida com o fazer 
pedagÃ³gico. Quero aproveitar para agradecer a todos os professores, alunos e 
aÃ  direÃ§Ã£o que me dÃ¡ o maior apoio na conduÃ§Ã£o dessa Equipe de SUCESSO!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 15/12/2011 12:29

Querida Rute
Obrigada pelo carinho e atenÃ§Ã£o dispensada Ã  nossa escola!
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Muito bom ver nosso trabalho reconhecido. Nossa comunidade escolar agradece.

ParabÃ©ns pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo  como representante do 
Rio Educa na Primeira CRE.
AbraÃ§os e Boas Festas

Cristhiane Ponte
Postado por 
Cristhiane Ponte
 em 15/12/2011 13:02

Todos os eventos literÃ¡rios e culturais nas escolas me fascinam!!! ParabÃ©ns. 
Descobri este portal atravÃ©s da professora Neilda e estou achando 
maravilhoso!!!
Postado por 
Alessandra B. Coelho
 em 15/12/2011 16:11

Ã‰ sempre muito bom quando podemos compartilhar a excelÃªncia do trabalho 
educativo com a comunidade. Ao mesmo tempo que mostramos o compromisso da escola
com a educaÃ§Ã£o, encorajamos nossos educandos a romper com a timidez e a 
desenvolver o espÃ-rito criativo.
ParabÃ©ns a direÃ§Ã£o da Escola Municipal Portugal pelo bom trabalho.
Postado por 
Profa Edilene
 em 15/12/2011 20:34

ParabÃ©ns a todos que contribuiram para realizaÃ§Ã£o desse evento que enriqueceu
as nossas crianÃ§as com sabedoria.
"Um homem Ã© um sucesso se pula da cama de manhÃ£, vai dormir Ã  noite e, nesse 
meio tempo, faz o que gosta"
Postado por 
ELISETE BAIZANO
 em 15/12/2011 20:45

PARABÃ‰NS EQUIPE DA E.M. PORTUGAL... VCS SÃƒO 10!!!!! O projeto ficou lindo!!! 
ParabÃ©ns Rute Albanita... suas postagens estÃ£o sempre recheadas de carinho e 
sensibilidade...
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 16/12/2011 08:05

Ã‰ um privilÃ©gio fazer parte dessa equipe e desse movimento apaixonado pela 
educaÃ§Ã£o que se reflete em uma prÃ¡tica pedagÃ³gica diferenciada!
Postado por 
Maria Martinez
 em 16/12/2011 11:52

Esse coral da Portugal Ã© 10!!!!!!!!!!!!!! JÃ¡ vi se apresentando e Ã© motivo de
orgulho!!! ParabÃ©ns Diretora Marta....
Postado por 
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JOSÃ‰ LUIZ
 em 16/12/2011 12:50

ParabÃ©ns , pelos eventos culturais que enriqueceram suas prÃ¡ticas 
pedagÃ³gicas.
Postado por 
MÃ´nica Cristina Cunha da Silva
 em 16/12/2011 15:55

ParabÃ©ns Ã  Equipe e em especial ao professor Alexandre Roque, que desde o 
tempo da Escola Nilo PeÃ§anha desenvolve um excelente trabalho. LÃ¡ como 
professor , agora coordenando um equipe de sucesso
Postado por 
Aline
 em 16/12/2011 20:32

Evento como essse vem mostrar Ã  Comunidade de SÃ£o CristÃ³vao o trabalho de 
qualidade desenvolvido pela Escola. 
 ExcelÃªncia essa exposta os resultados, como o do concurso de admissÃ£o do 
ColÃ©gio Pedro II, alunos e ex-alunos da Portugal aparecem entre os primeiros 
colocados. 
ParabÃ©ns ao Coordenador , aos professores e a DireÃ§Ã£o. Que em 2012 continuem 
desenvonvendo esse trabalho de excelÃªncia na EducaÃ§Ã£o!
Postado por 
Francisco GonÃ§alves
 em 06/01/2012 19:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 24/12/2011

 <TÃTULO>
As Aventuras da ProfÂª Diana e sua Turma (Parte II)

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, projetos, visitas.

Esta Ã© a segunda parte das aventuras pedagÃ³gicas vividas pela professora Diana
Sobreira em 2011 com sua turma 8802 do Projeto Autonomia Carioca, da E.M. Levy 
Miranda.

Para a professora Diana este foi um ano de gratificantes experiÃªncias, tanto 
acadÃªmicas - ao ter seu trabalho divulgado em diversos meios

, quanto pela alegria de ver sua turma do Projeto conquistar espaÃ§os, crescer, 
adquirir experiÃªncias novas, construir conhecimento... mas foi tambÃ©m um ano 
de despedidas... de saudades... 

Antes de deixar sua querida turma, a professora Diana solicitou esta bela 
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homenagem relatando suas aventuras pedagÃ³gicas ao PlanetÃ¡rio de Santa Cruz 
(Parte I) e ao Museu da Rep
blica (Parte II), que agora veremos

[FOTO]

Museu da Rep
blica (Era Virtual Museus - clique na imagem)

Este foi um ano, como dissemos na Parte I desta postagem no 
Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
, de experiÃªncias gratificantes para a professora Diana Sobreira, que teve um 
artigo publicado no 
Globo Online
-
EducaÃ§Ã£o Nota 10
, postagens aqui no 
Portal Rioeduca
 e uma publicaÃ§Ã£o sobre seus projetos no livro 
Escola entre MÃ-dias
, da 
MultiRio
 (ver 
Notas
). Mas de todos esses momentos marcantes, certamente, como tambÃ©m dissemos, o 
mais significativo foi o trabalho realizado com sua turma 8802, do Projeto 
Autonomia Carioca, AceleraÃ§Ã£o 2, na E.M. Levy Miranda, da qual ela agora se 
despede.

Formada em EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, a professora Diana aceitou, neste ano de 2011, o 
desafio de lecionar para uma turma de vinte e trÃªs alunos, com defasagem 
escolar idade/sÃ©rie, todas as disciplinas (MatemÃ¡tica, LÃ-ngua Portuguesa, 
HistÃ³ria, CiÃªncias, Geografia), pelo projeto da Prefeitura do Rio (SME-RJ) em 
parceria com a FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho, 
Autonomia Carioca / Acelera

.

Em 2012, caminhos diferentes... Novos desafios, novas conquistas, novas 
vitÃ³rias... A professora Diana vai trabalhar em outra escola, outra CRE, mas 
leva a certeza de que deixa sua turma preparada para a prÃ³xima jornada... E, 
para consolar a saudade e 
relembrar os bons momentos, a professora decidiu homenagear seus alunos e 
consolar seu coraÃ§Ã£o atravÃ©s dos relatos das experiÃªncias vividas juntos em 
2011...

Fiquemos, portanto, com
mais um emocionante relato das aventuras da professora Diana Sobreira e sua 
turma - agora, no 
Museu da Rep
blica 
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-

, por ela mesma...

E a Aventura Continua...

Relato da prof
 Diana Sobreiro

[FOTO]

Alunos da turma 8802 no SalÃ£o Nobre do Museu da Rep
blica

A turma 8802 visita o Museu da Rep
blica

Tudo deu certo para que conseguÃ-ssemos encerrar a 
Era Vargas
 com chave de ouro!

Era uma terÃ§a-feira e percebi que os alunos estavam muito interessados por Get
lio Vargas e suas realizaÃ§Ãµes, principalmente as trabalhistas. Pensando nisso,
perguntei a eles se gostariam de conhecer o local onde se passou o que vimos nas
nossas Teleaulas de HistÃ³ria e a resposta foi um empolgado 
SIM!
. SÃ³ que... Era urgente, pois logo entrarÃ-amos na Ditadura Militar; irÃ-amos 
de MetrÃ´.

Mandei um e-mail para o Museu da Rep
blica explicando o motivo da urgÃªncia e eles prontamente nos agendaram para a 
quarta-feira seguinte. Mas faltava o metrÃ´. Mandei um e-mail para a empresa 
solicitando a gratuidade e no dia seguinte recebia resposta positiva. Pronto! 
Tudo garantido para nossa visita ao Museu da Rep
blica!

Ã‰ramos 10. Em um metrÃ´ cheio, bem na hora do rush. Mas ninguÃ©m demonstrou 
cansaÃ§o; pelo contrÃ¡rio, estavam todos felizes e ansiosos. Ao chegarmos lÃ¡, o
Museu ainda nÃ£o estava aberto; fomos passear pelos jardins. Que festa! Muitas 
fotos, muitos sorrisos, muitos olhinhos brilhando. E uma professora feliz. 
Tensa, mas feliz. Era uma grande responsabilidade fazer aquilo.

Na entrada do Museu, pude ouvir vÃ¡rios 
- Que lindo!
, 
- Quanto luxo!
, 
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- Olha essa escultura!
. A partir daquele momento percebi que realmente todo o esforÃ§o valeu a pena. 
Nenhum detalhe passou despercebido aos olhos dos meus meninos. Fiquei orgulhosa 
ao ver isso: desde o teto atÃ© o chÃ£o, para tudo me chamavam a atenÃ§Ã£o e me 
pediam para tirar fotos, a fim de registrar aquele momento especial na vida 
deles.

Ouvi um deles me chamando: 
- Professora, vem ver isso aqui! Olha, a Revolta dos Canudos, que a senhora 
ensinou!
. Eram fotos deste momento histÃ³rico. E fui ver, com o maior sorriso nos 
lÃ¡bios. Ao entrar na sala de jantar, ouvi: 
- Nossa, precisa de isso tudo para comer?
. Sorri mais uma vez. Outro aluno me disse: 
- Professora, olha aquele outro grupo de outra escola! Eles entraram quase junto
com a gente e jÃ¡ nos passaram. Nem estÃ£o aproveitando...
. Orgulho.

Adoraram ver as cÃ©dulas antigas, a escarradeira, o tinteiro de ouro, o elevador
presidencial, as pinturas do teto, os vitrais e atÃ© as maÃ§anetas das portas...
Mas o pijama e a arma com a qual Vargas se suicidou foram o que marcaram. 
SilÃªncio absoluto ao observarem esses dois itens. Pareciam que estavam fazendo 
um minuto de silÃªncio em memÃ³ria ao ex-presidente do Brasil.

     Notaram que no quarto de Vargas nÃ£o 
havia luxo. Chegamos Ã  conclusÃ£o de que nÃ£o seria necessÃ¡ria ostentaÃ§Ã£o em
seu quarto, pois o presidente nÃ£o receberia ninguÃ©m naquele aposento. Ali, 
naquele lugar, Vargas deixava de ser o presidente e era Get
lio, um brasileiro.

Voltamos. Cansados. Mas imensamente felizes. Na certeza de que o conhecimento 
estÃ¡ em todos os lugares.

[FOTO]

Diante do retrato de Get
lio Vargas

[FOTO]

Levar meus alunos ao Museu da Rep
blica foi uma experiÃªncia 
nica. Incialmente achei uma ideia impraticÃ¡vel: como eu iria colocar esses 
adolescentes em um MetrÃ´ cheio? SerÃ¡ que os pais iriam deixar? E a passagem de
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Ã´nibus da escola atÃ© o metrÃ´? E o bilhete do MetrÃ´? SerÃ¡ que teriam que 
pagar entrada? E o lanche?

Sabia que, se tivesse pensado mais cedo em levÃ¡-los, conseguiria facilmente 
tudo isso por meio da 6
 CRE. Mas era urgente, a matÃ©ria iria logo para a Ã©poca da Ditadura Militar e 
Get
lio Vargas talvez perdesse seu 
glamour
. Conectei meu 3G ao netbook e consegui tudo, na mesma hora: agendamento da 
visita com o Museu da Rep
blica e a passagem com o MetrÃ´. Mediante a autorizaÃ§Ã£o dos pais, pus a ideia 
em prÃ¡tica, mas avisei que o MetrÃ´ estaria cheio.

Na manhÃ£ da visita, passei na padaria perto da escola e comprei pÃ£o, queijo, 
presunto e leite achocolatado. Levei tambÃ©m algum dinheiro, pois nÃ£o sabia se 
todos possuÃ-am o RioCard. Felizmente tudo deu certo e chegamos ao MetrÃ´. Ao 
entrarmos, pedi que nÃ£o ficassem na porta do trem; trÃªs meninos disseram: 
- NÃ£o, Professora, tÃ¡ legal aqui
. E as pessoas foram entrando. E eu controlando o movimento deles. Eles foram 
ficando apertados, cada vez mais apertados. DaÃ- eu disse: 
- Acabaram de ter a primeira liÃ§Ã£o: nÃ£o se deve ficar na porta do MetrÃ´
. Eles riram e concordaram. AlÃ©m da parte pedagÃ³gica, tivemos aprendizados 
para a vida. Outra aluna, ao analisar todos ao redor, me perguntou: 
- Professora, no MetrÃ´ sÃ³ tem adulto?
. Respondi que naquele horÃ¡rio, os meninos e meninas da idade dela deveriam 
estar na escola; por isso que sÃ³ havia adultos no MetrÃ´. Ela sorriu, me 
dizendo com os olhos que se tivesse pensado mais um pouquinho, chegaria Ã quela 
conclusÃ£o sozinha.

Estive tensa o tempo todo. Sabia da responsabilidade que era. Tinha vÃ¡rios 
objetivos ao idealizar a visita ao Museu da Rep
blica: sair de sala de aula; conhecer um local novo; ver como vivia Get
lio Vargas; estabelecer conexÃµes entre o aprendido em sala de aula e o que se 
estava vendo no Museu; analisar a arquitetura da Ã©poca; passear pelos jardins 
do PalÃ¡cio...

Confesso que nÃ£o planejei a visita em si; nÃ£o sou professora de HistÃ³ria e 
sÃ³ visitei o Museu da Rep
blica uma 
nica vez, bem rapidamente, pois estava no horÃ¡rio de fechar. Mas no inÃ-cio da 
visita fui chamando a atenÃ§Ã£o aos detalhes. E logo nÃ£o precisei mais: eles 
mesmos jÃ¡ percebiam cada detalhe, cada desenho, cada cor, cada textura...

Minha ideia era fazer em sala de aula um trabalho sobre o que eles acharam da 
nossa visita. Mas infelizmente nÃ£o deu tempo. Tive que me afastar da turma e 
nÃ£o sou mais a professora deles.
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[FOTO]

Vamos de elevador presidencial?

[FOTO]

Tinteiro de ouro: impressiona!

[FOTO]

Muito luxo nesta mesa posta!

[FOTO]

Alunos observando o pijama e a arma de Get
lio Vargas

[FOTO]

Os alunos observando as moedas antigas...

[FOTO]

Registros fotogrÃ¡ficos da Revolta de Canudos

[FOTO]

Uma pose nas escadarias do Museu da Rep
blica

[FOTO]

Nos jardins do Museu da Rep
blica

[FOTO]

Mais fotos no jardim...

[FOTO]

Página 1894



RIOEDUCA 1
Na gruta artificial dos jardins do Museu

NOTAS
:

(1) 
Site Era Virtual Museus: Museu da Rep
blica:
http://www.eravirtual.org/pt/index.php?option=com_content
view=article
id=111
Itemid=28
e o link para uma panor
mica do Museu:
http://www.eravirtual.org/mrepublica_01_br/

(2)
Postagem sobre a visita da Prof
 Diana e sua turma ao PlanetÃ¡rio de Santa Cruz:
Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece:
As Aventuras da Prof
 Diana e sua Turma (Parte I)
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1706

(3)
 O Globo Nota 10
: 
Autonomia Carioca: a semente da criatividade
 (10/11/2011):
http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/

(4) R
ioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
TV Autonomia: Projeto de Audiovisual da E.M. Levy Miranda
 (02/07/2011): 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1119

     (5) 
Sintonize... Novela de RÃ¡dio
 in 
A Escola Entre Midias,
 MutiRio - Empresa Municipal de Multimeios , Rio de Janeiro: MultiRio, 2011. 
p.59

     (6) Para saber mais sobre o conceito de 
aula-passeio, ver: 
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Rioeduca Net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece
: 
Creche Trabalha Projeto Inspirado em CÃ©lestin Freneit - De onde Surgiu o 
Conceito de Aula Passeio?
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1561

PARABÃ‰NS PROF
 DIANA E TURMA 8802 - E.M. LEVY MIRANDA!

[FOTO]

PARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

     DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS
 E DEMAIS FUNCIONÃRIOS

     QUE FAZEM A EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

projetos
(334)
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6Âªcre
(247)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Imaculada, vocÃª tem o dom de transformar as palavras em emoÃ§Ã£o! Obrigada, 
querida! meus meninos merecem!
Postado por 
Diana Sobreira
 em 24/12/2011 09:01

Me emocionei ao ler este relato, parabÃ©ns Diana! Com certeza vc deixarÃ¡ muitas
saudades no coraÃ§Ã£o da sua turma... e no meu tambÃ©m!
Postado por 
Adriene
 em 24/12/2011 09:45

Postagem linda e projeto maravilhoso.
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/12/2011 20:43

Adriene, nunca vamos deixar nossa amizade acabar! Mesmo distantes, a tecnologia 
nos une, assim como ela faz com meus meninos! Muitas saudades! Bju!
Obrigada por prestigiar nosso trabalho, FÃ¡tima! =)
Postado por 
Diana
 em 25/12/2011 12:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/12/2011

 <TÃTULO>
Orgulho 6ÂªCRE 2011: Uma Bela Homenagem aos que Fazem a EducaÃ§Ã£o da 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, homenagem, projetos.

Orgulho 6
 CRE Ã© o reconhecimento dos profissionais que fazem a educaÃ§Ã£o da nossa 
coordenadoria! 

Planejado para acontecer anualmente, o Orgulho 6
CRE 2011 homenageou seus educadores (lembremos que todos que trabalham nas 
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escolas exercem o papel de educador) e funcionÃ¡rios da Ã¡rea administrativa da 
6
 Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o. 

O evento, que aconteceu no dia 15 de dezembro no Clube Paratodos Pavuna, teve 
uma plateia lotada de profissionais da educaÃ§Ã£o que foram receber a homenagem 
ou prestigiar seus colegas! ApresentaÃ§Ãµes de danÃ§as de alunos da rede e de m
sicas cantadas por professores alegraram esse dia especial

[FOTO]

Prof
 Rejane, Coordenadora da 6
CRE, abre o evento

Orgulho 6
CRE: uma bela homenagem aos que fazem a educaÃ§Ã£o da 6
CRE!

A proposta do prÃªmio Ã© que cada Unidade Escolar (Escola, Creche, EDI, Clube 
Escolar, N
cleo de Arte, Polo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho etc) e atÃ© a prÃ³pria CRE 
indiquem os profissionais, que no decorrer de um ano, realizam um trabalho 
merecedor de destaque, sendo considerados assim o orgulho daquela unidade.

Segundo a coordenadora Rejane Faria, a CRE sugere algumas orientaÃ§Ãµes para a 
indicaÃ§Ã£o, tais como: pontualidade, integraÃ§Ã£o, desempenho e relacionamento 
interpessoal. Entretanto, outros valores podem nortear a escolha do profissional
para o prÃªmio 
Orgulho 6
CRE
. A coordenadora ressalta ainda que a escolha do profissional pode ser atravÃ©s 
do voto direto ou de outro critÃ©rio decidido por cada direÃ§Ã£o escolar e sua 
respectiva equipe.

No entanto, esclarece a todas as unidades que nÃ£o se deve confundir essa 
premiaÃ§Ã£o com a de 
funcionÃ¡rio padrÃ£o
. O importante na escolha Ã© que seja alguÃ©m que durante cada ano 
tenha se destacado por uma aÃ§Ã£o/projeto que mereÃ§a visibilidade e o aplauso 
de todos
. 
Visibilidade
 Ã© a palavra: todos precisam 
conquistar visibilidade
 - diz a professora Rejane, citando a SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do Rio, Claudia 
Costin.

No discurso de lanÃ§amento do Projeto, Rejane pede que todos reconheÃ§am a sua 
import
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ncia,
uma vez que a premiaÃ§Ã£o farÃ¡ parte do calendÃ¡rio anual, e acrescenta que 
Ã© preciso reconhecer e valorizar os servidores que, de forma anÃ´nima, em nossa
Coordenadoria, prestam serviÃ§os de excelÃªncia e qualidade alÃ©m do que suas 
funÃ§Ãµes exigem.

[FOTO]

Orgulho 6
CRE!

[FOTO]

[FOTO]

Nossos alunos prestigiam seus educadores

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No tapete vermelho... Os 
Orgulhos 6
CRE

[FOTO]

Quanta alegria por este momento especial: Orgulho 6
CRE!

[FOTO]

Todos querem registrar...

[FOTO]

Filmagens, fotos e, ao fundo, prof
 Rejane twittando os acontecimentos

[FOTO]

[FOTO]

As danÃ§as de nossos alunos e o canto de nossos professores alegram este dia 
especial

[FOTO]
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Professores tambÃ©m tÃªm outros talentos... Cantam, danÃ§am, fazem arte...

[FOTO]

Sobrinha da professora Rejane prestigiando o evento com sua bela voz

[FOTO]

[FOTO]

Momentos significativos, momentos especiais...

[FOTO]

[FOTO]

Alegria ao receber a homenagem 
Orgulho 6
CRE

[FOTO]

Nos bastidores, os responsÃ¡veis pelo som...

[FOTO]

[FOTO]

Da plateia, tambÃ©m se registram os momentos marcantes

[FOTO]

Outro 
ngulo: mais uma foto da plateia

[FOTO]

Felicidade!

[FOTO]

Professor Jabim Nunes e Luciana Lima, do N
cleo de Artes Grande Otelo, foram os responsÃ¡veis pela produÃ§Ã£o visual do 
evento. Na foto, da esquerda para a direita: professores Jabim, professora 
Imaculada e Luciana com as professoras Rita Aguiar e Rejane Faria, coordenadoras
da 6
 CRE

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Ã‰ muita alegria conquistar o reconhecimento de seus pares

[FOTO]

[FOTO]

Um lanche gostoso animou o encontro: bolos, folhados, rabanadas...

[FOTO]

Nos bastidores: momento de descontraÃ§Ã£o...

(Clube Escolar da Pavuna)

[FOTO]

O Discurso Oficial de Rejane Faria, Coordenadora da 6
CRE, na Abertura do Evento:

O homem desde seu passado mais remoto, ainda nas cavernas, aprendeu a buscar a 
qualidade como forma de garantir a sua sobrevivÃªncia por mais tempo com 
seguranÃ§a e conforto, apesar da vida primitiva. A qualidade estava consagrada 
na arquitetura, na literatura, nas artes, matemÃ¡tica etc.

 Qualidade no serviÃ§o p
blico Ã© um tema que vem despertando a atenÃ§Ã£o de muitos estudiosos. Melhorar 
a qualidade dos serviÃ§os prestados ao cidadÃ£o, como resultado de adoÃ§Ã£o de 
uma administraÃ§Ã£o p
blica gerencial, flexÃ-vel, eficiente e aberta ao controle social e aos 
resultados Ã© hoje uma questÃ£o de consenso entre esses estudiosos.

Na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o, no ambiente das escolas, as ocorrÃªncias do dia a dia 
extrapolam os tratados e as teorias e apontam construÃ§Ãµes do profissional 
(professor/funcionÃ¡rio) que respondam Ã s perguntas surgidas das necessidades 
urgentes que exigem respostas em forma de aÃ§Ã£o imediata Ã  medida que os fatos
acontecem e as situaÃ§Ãµes de aula ou fora delas exigem atitudes, respostas, 
decisÃµes a serem tomadas. 

 Ao longo da nossa trajetÃ³ria, formamo-nos profissionalmente, educando e sendo 
educados, aperfeiÃ§oando e sendo aperfeiÃ§oados, preparando e sendo preparados 
em um ato contÃ-nuo, em uma aÃ§Ã£o constante e reflexiva. 

[FOTO]
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Considerando que a busca do serviÃ§o p
blico de qualidade deve ser meta constante em nossos planejamentos, e que dar 
visibilidade a este servidor que tem em sua prÃ¡tica diÃ¡ria essa excelÃªncia de
trabalho, seja como professor ou funcionÃ¡rio nas UUEE ou na CRE, faz com que 
outros se contagiem com suas prÃ¡ticas. Criamos o Projeto Orgulho 6
CRE que visa, anualmente, tornar visÃ-vel o serviÃ§o p
blico que ultrapassa as obrigaÃ§Ãµes do servidor, tendo o reconhecimento da 
comunidade em que atuam com dinamismo.

O Orgulho 6
 CRE acontecerÃ¡ a cada ano com a eleiÃ§Ã£o pelo grupo de cada Escola/Creche/CRE
da pessoa que tenha durante aquele ano realizado um trabalho que mereÃ§a o 
destaque, sendo considerado o orgulho daquela unidade.

NÃ“S SOMOS A 6
CRE!

[FOTO]

ParabÃ©ns a todos nÃ³s que construÃ-mos a educaÃ§Ã£o carioca na 6
CRE!

[FOTO]

P

ARTICIPEM TAMBÃ‰M DESTE ESPAÃ‡O QUE Ã‰ NOSSO,

     DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS ALUNOS
 E DEMAIS FUNCIONÃRIOS

     QUE FAZEM A EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: QUEM SOMOS NÃ“S?

http:// http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php
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projetos
(334)

6Âªcre
(247)

homenagem
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Tenho orgulho de ter feito parte da 6a. CRE por 10 anos; atualmente tive que ser
cedida, mas meu coraÃ§Ã£o ficarÃ¡ para sempre ali.
Postado por 
Diana Sobreira
 em 28/12/2011 14:35

Imaculada querida,
Obrigada por registrar um momento tao maravilhoso por todos nÃ³s da 6 CRE!
O ser humano recisa ser valorizado sempre!
Postado por 
rejane costa
 em 28/12/2011 14:50

Que linda homenagem! Estarei me aposentando mas tenho tambÃ©m muito orgulho de 
fazer parte da 6 CRE por 32 anos de efetivo exercÃ-cio. bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/12/2011 20:42

Tenho orgulho de fazer parte dessa CRE hÃ¡ mais de 20 anos. 
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Quando recebi o prÃªmio...quanta felicidade!!!
Postado por 
Luciana G R Lima
 em 29/12/2011 20:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/12/2011

 <TÃTULO>
O Universo Infantil na E.M. Tenente Pedro

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£oinfantil.

 Uma Escola que aposta na brincadeira, que se utiliza das diferentes linguagens 
no processo de ensino/aprendizagem, que envolve a famÃ-lia na estrutura e 
funcionamento da Unidade, sobretudo, estÃ¡ voltada para a valorizaÃ§Ã£o da 
EducaÃ§Ã£o Infantil como um espaÃ§o de construÃ§Ã£o do conhecimento

[FOTO]

Concebemos a Escola de EducaÃ§Ã£o Infantil como um Tempo/EspaÃ§o de atendimento 
pedagÃ³gico, de contribuiÃ§Ã£o para a formaÃ§Ã£o da cidadania, reconhecendo o 
direito de toda a crianÃ§a Ã  inf
ncia. Percebemos neste processo que a crianÃ§a Ã© ao mesmo tempo produzida e 
produtora de cultura, capaz de transformar a sua comunidade. Por todos esses 
motivos, em nossa prÃ¡tica pedagÃ³gica reconhecemos e valorizamos os saberes 
infantis, entrelaÃ§ando o conhecimento dos professores, das crianÃ§as e das 
famÃ-lias.
Professora
Milze Santos Motta 

[FOTO]

A Escola Municipal Tenente Pedro de Lima Mendes, fica no GaleÃ£o-Ilha do 
Governador. Dedicada Ã  EducaÃ§Ã£o Infantil, com 16 turmas e dois turnos, tem a 
Equipe de GestÃ£o formada pelas Professoras CÃ¡tia Suzane - Diretora, Ana Maria 
- Diretora Adjunta e Milze - Coordenadora PedagÃ³gica.

A Unidade possui um acervo de quase 3.000 livros que fazem parte do universo 
infantil, os quais os alunos mantem contato diÃ¡rio, alÃ©m das aulas de 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, os alunos desfrutam de um espaÃ§o externo totalmente 
desenvolvido e adaptado Ã s demandas da faixa etÃ¡ria entre os trÃªs e cinco 
anos.

O grupo de profissionais que trabalha na escola Ã© 
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integrado, crÃ-tico e visa contribuir com o sucesso do coletivo. AlÃ©m disso, a 
comunidade escolar Ã© muito presente e integra uma bela parceria com essa 
InstituiÃ§Ã£o de Ensino.

[FOTO]

Investir na formaÃ§Ã£o continuada do professor e funcionÃ¡rio, divulgar o 
trabalho desenvolvido na Unidade e buscar parcerias com a comunidade, Ã© o 
segredo do nosso sucesso.
Coordenadora PedagÃ³gica da U.E.

Assista ao vÃ-deo e fique por dentro das atividades e dos trabalhos 
desenvolvidos no ano de 2011!

 [VÃDEO]

ParabÃ©ns Equipe PedagÃ³gica, Alunos e Comunidade Escolar por juntos realizarem 
um trabalho de excelÃªncia em EducaÃ§Ã£o Infantil! 

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)
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 <COMENTÃRIOS>

3.000 livros?!!!! Nossa, deve ser fascinante! Um monte de baixinhos pipocando 
sobre os livros... ParabÃ©ns a toda a escola. Linda postagem, Ana.
Postado por 
Neilda
 em 15/12/2011 16:16

Sinto imenso respeito e admiraÃ§Ã£o por Educadores que trabalham com crianÃ§as 
nesta faixa etÃ¡ria. Uma etapa da vida que comeÃ§a a definiÃ§Ã£o de questÃµes 
que marcarÃ£o este ser para o resto de suas vidas. Ao proporem a produÃ§Ã£o 
cultural dos alunos articulada com pais e os interesses das crianÃ§as... Ã© uma 
maravilha!
ParabÃ©ns a toda Equipe!
:-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 15/12/2011 22:06

Estudei na Tenente Pedro Lima Mendes e tenho Ã³timas lembranÃ§as!! 
O trabalho realizado continua sendo especial e o resultado sÃ£o alunos muito bem
preparadosl!!
Equipe nota 10!! ParabÃ©ns !!
Postado por 
simone J.Abdala
 em 06/01/2012 18:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/12/2011

 <TÃTULO>
Orquestra de Vozes Meninos do Rio - Convite

[FOTO]

Data: 16 de dezembro de 2011

HorÃ¡rio: 16h

Local: Escadaria da C
mara Municipal do Rio de Janeiro - Cinel
ndia - RJ
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/12/2011

 <TÃTULO>
Feira Cultural - Escola de ontem, hoje e amanhÃ£

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, feiracultural.

A E. M. Ministro Alcides Carneiro nos apresenta
sua Feira Cultural 
Escola de ontem, hoje e amanhÃ£
, que Ã© a culmin
ncia do projeto que ocorreu durante o ano letivo e que buscou integrar os 
vÃ¡rios segmentos da escola: Turmas do 6
 ao 9
; Projeto AceleraÃ§Ã£o e RealfabetizaÃ§Ã£o; PEJA; Professores; FuncionÃ¡rios; 
ResponsÃ¡veis e muito mais.

[FOTO]
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Quem nos conta detalhes Ã© a equipe da escola, vamos ver?

Com objetivos de resgatar valores, proporcionar a troca de experiÃªncias entre 
diferentes geraÃ§Ãµes e facilitar o diÃ¡logo e a compreensÃ£o do adolescente 
geraÃ§Ã£o Z em diferentes esferas sociais, a comunidade escolar Ministro Alcides
Carneiro, em planejamento participativo, elaborou e colocou em prÃ¡tica, durante
este ano letivo, diversas atividades baseadas nos acontecimentos e nos valores 
de cada geraÃ§Ã£o. 

A culmin
ncia do Projeto da Feira Cultural 
Escola de ontem, hoje e amanhÃ£
, em concord
ncia com o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico 
Diferentes sim, mas iguais na busca por uma sociedade mais humana
 oportunizou a troca de experiÃªncias entre alunos do 6
 ao 9
 ano, Projetos AceleraÃ§Ã£o e RealfabetizaÃ§Ã£o, PEJA, professores, 
funcionÃ¡rios, pais, comunidade, representantes de colÃ©gios particulares da 
comunidade, AssociaÃ§Ã£o de Moradores e representante da 9
 CRE - professora Daniele Cu
a. O encontro de diferentes geraÃ§Ãµes foi uma experiÃªncia gratificante!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Durante muitas dÃ©cadas se definia geraÃ§Ã£o como aquela que sucedeu aos seus 
pais, portanto, se calculava geraÃ§Ã£o pelo tempo de 25 anos. Durante os 
ltimos 50 anos, houve uma aceleraÃ§Ã£o do tempo no modo de fazer as coisas, no 
jeito de se produzir.A
 tecnologia hoje Ã© decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre as 
geraÃ§Ãµes ficou ainda mais curto. Hoje jÃ¡ se pode falar em uma nova geraÃ§Ã£o 
a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas
 diferentes estÃ£o convivendo em casa, na escola e no mercado de trabalho.

MÃ¡rio SÃ©rgio Cortella
 - Educador e FilÃ³sofo

[FOTO]

Da geraÃ§Ã£o baby boomers (fim da 2
 GM) atÃ© a geraÃ§Ã£o Z (uma geraÃ§Ã£o moldada pela tecnologia), muitos 
acontecimentos marcaram a histÃ³ria e alguns valores importantes para o 
relacionamento humano ficaram pelo caminho.
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A geraÃ§Ã£o Z nÃ£o compreende a si mesma sem que haja a digitalizaÃ§Ã£o do 
mundo. Ela nÃ£o se compreende e nÃ£o compreende a vida fora disso. NÃ£o tem 
idÃ©ia de tempo, de maturaÃ§Ã£o. Ã‰ moldada pela tecnologia da comunicaÃ§Ã£o 
instant
nea e nÃ£o depende do 
 olho no olho
. Se comunicam tanto que ficam isolados na prÃ³pria casa. Selecionam o que 
querem ouvir. NÃ£o conversam muito com a famÃ-lia e, sim com os amigos na 
internet.

Eline Kullock

[FOTO]

O complicativo Ã© quando se juntam, na mesma organizaÃ§Ã£o, pessoas de 
diferentes geraÃ§Ãµes, porque um nÃ£o sabe que o outro tem um modelo mental 
diferente, tem uma cabeÃ§a diferente, porque teve uma histÃ³ria e uma educaÃ§Ã£o
diferente.

Eline Kullock 
 Presidente do Grupo Foco

Destacamos o trabalho de oficina com reciclagem , onde os alunos do PEJA estÃ£o 
inseridos.

Um trabalho motivador e que pode trazer aos partiicipantes uma visÃ£o do lixo 
que vira luxo.

ParabÃ©ns Ã  professora Ana Carolina pela din
mica do trabalho com o envolvimento dos alunos.

[FOTO]

A Horta Urbana Ã© uma iniciativa do governo Federal e MunicÃ-pio do RJ , em 
decorrÃªncia da sustentabilidade e do valor que cada um cidadÃ£o deve ter em 
relaÃ§Ã£o a sua alimentaÃ§Ã£o. Este projeto foi firmado com a Fazenda Modelo e 
no estilo
 de se apropiar de metodos onde os alunos e comunidade voltassem para o seu 
espaÃ§o, nÃ£o importando com
 tamanho ou propriedade de grande proporÃ§Ã£o. O professor Castilho coordena 
este trabalho , que Ã© promover a limpeza dos locais com reciclaveis e 
utilizÃ¡-los como fonte de estudo com vÃ¡rias espÃ©cies de hortaliÃ§as, pantas 
medicinais e leguminosas. Parabenizamos aos alunos e familias que estÃ£o 
implantando este metodo em suas residencias.
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[FOTO]

[FOTO]

Hoje, a FamÃ-lia Ministro Alcides Carneiro sabe que isso Ã© possÃ-vel pois, 
somos

DIFERENTES SIM, MAS IGUAIS NA BUSCA

POR UMA SOCIEDADE MAIS HUMANA
!

[FOTO]

ParabÃ©ns a equipe da E. M. Ministro Alcides Carneiro que vem desenvolvendo 
trabalhos importantes na busca de uma sociedade melhor.

Fonte: 
http://blog-da-alcides.blogspot.com/

Se a sua escola estÃ¡ integrada em algum projeto, aproveite para divulgar. Este 
espaÃ§o foi criado para isso. Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE
 com um breve relato e registros de imagens (fotos, vÃ-deos ou ppt), que vocÃª 
tambÃ©m poderÃ¡ fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO.

Onde me encontrar:

     Representante do Rioeduca na 9
CRE - Prof
 MÃ¡rcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter:
 @marciacrisalves
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

feiracultural
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ uma alegria compartilhar os trabaalhos desenvolvidos na escola. Os alunos 
sentem-se muito felizes em mostrar suas produÃ§Ãµes junto com os professores. 
Obrigada!
"Que ninguÃ©m se engane, sÃ³ se consegue a simplicidade atravÃ©s de muito 
trabalho."
 Clarice Lispector
Postado por 
Herizete
 em 15/12/2011 07:59

Que interessante tema a ser abordado, pois temos muitas coisas da escola de 
ontem que mudaram e outras que estÃ£o completamente diferentes! Algumas mudaram 
para melhor... reflexÃ£o!
Postado por 
Neilda
 em 16/12/2011 14:40
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/12/2011

 <TÃTULO>
Natal EducopÃ©dia e Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, rioeduca.

Sortearemos 10 kits com blusa e bolsa da EducopÃ©dia e Rioeduca. Para concorrer,
basta ser seguidor da @Educopedia e do @Rioeduca e dar RT na promoÃ§Ã£o que 
estÃ¡ no twitter:
 Quero ganhar meu kit #NatalEducopediaRioeduca via
http://kingo.to/VIm

[FOTO]

Aproveite o clima natalino e deixe uma mensagem no campo 
comentÃ¡rios
 desta postagem ou mesmo no Twitter, para que possamos imprimir e colocar nesta 
nossa outra Ã¡rvore:

[FOTO]

O sorteio ocorrerÃ¡ no dia 21 de dezembro. Os ganhadores terÃ£o atÃ© quinze de 
janeiro de 2012 para buscar seus brindes.
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educopÃ©dia
(86)

rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

FELIZ NATAL A TODOS OS AMIGOS DESTA MEGA REDE, A MAIOR DA AMÃ‰RICA LATINA. A 
NOVA VISÃƒO DESTA GESTÃƒO NOS APROXIMOU, CONHECEMOS E NOS COMUNICAMOS COM 
COLEGAS DE OUTRAS REALIDADES. PEDIMOS AJUDA, TROCAMOS INFORMAÃ‡Ã•ES, PEDIMOS 
ORIENTAÃ‡Ã•ES, ESTE MEIO DE COMUNICAÃ‡ÃƒO VIRTUAL PERMITIU UM CONTATO MAIS 

 DIRETO DE TODOS OS FUNCIONÃRIOS DA PCRJ. PARABÃ‰NS! DESEJAMOS MAIS AINDA PARA 
2012. BEIJO A TODOS!
Postado por 
Renata Albudane
 em 14/12/2011 18:25

Desejo a todos envolvidos da EducaÃ§Ã£o do nosso municÃ-pio um FELIZ NATAL e um 
ANO NOVO cheio de muita Paz e Alegria e que todos os nosso desejos e projetos 
sejam concretizados.
Postado por 
Ana MÃ¡rcia da Silva Vieira
 em 14/12/2011 18:26

A disponibilidade de inclusÃ£o informatizada, tanto para professores, quanto 
para alunos da nossa rede, sem dÃºvida, foi um dos maiores avanÃ§os educativos 
dos Ãºltimos anos! Desejo que todos nÃ³s possamos cada vez mais, utilizar os 
recursos jÃ¡ implantados e ter a certeza de uma educaÃ§Ã£o muito mais 
significativa. Feliz Natal! Excelente 2012!
Postado por 
Ione Rezende
 em 14/12/2011 18:54

Que a magia do natal, esteja presente em todos os dias do ano de 2012! Feliz 
Natal e um Ã³timo Ano Novo.
Postado por 
Joice Rodrigues
 em 14/12/2011 20:33

Desejo aos Educopedistas, Rioeducadores e a todos os  Professores  um natal 
feliz. Que vejamos o natal como nossas crianÃ§as:  um momento de festa, 
sorrisos, abraÃ§os e muito amor!
Postado por 
Rute Albanita
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 em 14/12/2011 20:38

EducopÃ©dia foi um grande presente em minha vida! Desejo a esta equipe que cuida
com tanto carinho dos seus Rio educadores e educopedistas um Natal cheio de 
conquistas e realizaÃ§Ãµes e um Ano Novo sÃ³ com postagens de sucesso !
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 14/12/2011 20:47

Natal chegando e o desejo que seja uma data celebrada com amor, comunhÃ£o e 
alegria. Que esse espÃ-rito norteie nossos dias em 2012. Feliz Natal 
companheiros SME!
Bjosssssssssssssss
Postado por 
Beth Lopes
 em 14/12/2011 21:18

Muita saÃºde,paz e amor em 2012! Que papai do cÃ©u ilumine nossas vidas e 
realize nossos sonhos! 
Feliz Natal!!! Feliz 2012!!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 14/12/2011 21:25

Que o espÃ-rito de inovaÃ§Ã£o,interaÃ§Ã£o e participaÃ§Ã£o efetiva na 
transformaÃ§Ã£o pela educaÃ§Ã£o,seja uma prÃ¡tica em mais um ano que se inicia.
Que os projetos inovadores sejam uma ferramenta a mais para todos que desejam e 
buscam uma educaÃ§Ã£o de tranformaÃ§Ã£o.
Feliz Natal e um Ano Novo de paz,a todos que ousaram e acreditaram que Ã© 
possÃ-vel atrelar tecnologia Ã  educaÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns, educopedistas e rioeducadores!!!!
Postado por 
Sheila
 em 14/12/2011 21:30

Feliz Natal e um Novo Ano repleto de sonhos com realizaÃ§Ãµes.Aos amigos  do 
RIOeduca,EducopÃ©dia e todos os professores da rede.Sucesso!SaÃºde!LUZ!!! 
Adelia Azevedo/Ciep Patrice Lumumba
Postado por 
ADELIA AZEVEDO
 em 14/12/2011 21:48

Feliz Natal a todos que fazem sonhos tornarem-se realidades para muitos, 
tornando a vida mais cheia de graÃ§a e alegria de viver!
Postado por 
Marcelo
 em 14/12/2011 21:49

A todos os Professores,Educopedistas, Rioeducadores desejo que vocÃªs tenha um 
Ã³timo Natal, cheio de alegrias, harmonia e tudo que a nossa Caixinha de sonhos 
nos faz acreditar. Que esse Novo Ano que se aproxima seja uma porta aberta para 
novos sonhos, renovaÃ§Ãµes de fÃ© e muita Paz para o nosso mundo. Feliz ano 
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2012!!!
Um grande beijo para todos!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 14/12/2011 22:16

Desejo a todos os profissionais da educaÃ§Ã£o da rede  um Feliz Natal e um 
PrÃ³spero Ano Novo.  Que todos os profissionais da educaÃ§Ã£o tenham uma visÃ£o 
otimista e potencial do trabalho ; crenÃ§a na importÃ¢ncia da mudanÃ§a para a 
democratizaÃ§Ã£o do ensino.  Sou professora da Classe Hospitalar Jesus e espero 
que em 2012 consigamos estabelecer um vÃ-nculo maior para viabilizar o uso dos 
recursos dessa mÃ-dia para os escolares hospitalizados.  Beijos e Paz para 
todos.
Postado por 
Elizabeth LeitÃ£o Ramos Luiz
 em 14/12/2011 22:42

Desejo que o prÃ³ximo ano seja muito sucesso, aposto que serÃ¡. As ideias sÃ£o 
inovadoras e tem tudo para continuar dando certo. Quero desejar a todos da 
"FamÃ-lia" do Rioeduca e em especial a querida Regina Bizarro, que sempre nos 
deu muita atenÃ§Ã£o e sempre nos motivou a produzir lindos trabalhos. ParabÃ©ns 
a todos pelo alto nÃ-vel de conexÃ£o entre as escolas da rede e seus 
professores, sempre antenados. Rumo a 2012.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 14/12/2011 23:03

Que neste Natal Jesus possa nascer em nossos coraÃ§Ãµes e que possamos encontrar
o caminho que nos leva Ã  verdadeira Paz!
Postado por 
Neilda
 em 14/12/2011 23:27

O aperfeiÃ§oamento e uso das tecnologias feito por esta gestÃ£o aproximou muito 
nossa rede. Compartilhamos alegrias, tristezas, dificuldades, mas tb muitas, 
muitas vitÃ³rias. ParabÃ©ns para todos nÃ³s que participamos dessa rede, que 
ficou pra lÃ¡ de social :-) A todos os Rioeducadores e Educopedistas um Natal de
paz, realizaÃ§Ãµes, sabedoria e sempre junto daqueles que sÃ£o a razÃ£o do nosso
encontro, os alunos.
Feliz Natal pra todos!
Postado por 
Marta Barreto
 em 15/12/2011 00:24

Feliz Natal e um 2012 cheio de ideias maravilhosas para nossa EducaÃ§Ã£o! Sinto 
orgulho de ser uma mÃ£e que dÃ¡ continuidade ao excelente trabalho educacional 
realizado pelos profissionais do Rio!!! Grande beijo!!! =)
Postado por 
Simone Aline
 em 15/12/2011 08:27

FamÃ-lias da EducopÃ©dia: Feliz Natal! E que o ano vindouro venha repleto de 
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realizaÃ§Ãµes e sucesso para todos nÃ³s: muito dinheiro no bolso, saÃºde pra dar
e vender...
Bjs a todos!!!!
Carla VirgÃ-nia
Postado por 
Carla VirgÃ-nia Neto
 em 15/12/2011 10:05

Desejo a toda a equipe do Rioeduca e EducopÃ©dia que continuem com o mesmo ou 
melhor, com mais sucesso ainda em 2012! Tenho muito orgulho de fazer parte desta
rede que faz uma EducaÃ§Ã£o de Qualidade!Aos meus antigos companheiros de 
Rioeduca um especial abraÃ§o e votos de um Natal com muita Paz!Saibam que podem 
continuar contando comigo!
Fatima Costa
Postado por 
Fatima Regina Gomes da Costa
 em 15/12/2011 11:03

Amigos,
Lembro de toda essa histÃ³ria desde o inÃ-cio - ProfPCRJ... Antes disso, Ã©ramos
professores do MunicÃ-pio; cada um no seu espaÃ§o, fazendo seu melhor, buscando 
dar identidade a um mundo ao qual pertencÃ-amos mas que, efetivamente, NÃƒO era 
nosso!!!
Quando hoje vejo tudo que acontece - cadernos, EducopÃ©dia, Rioeduca, trocas no 
TT, encontros virtuais e reais, risos, tristezas, trabalhos da Rede, Blogs e 
tanto empenho e entrega, uma frase jÃ¡ meio gasta mais cheia de significado se 
torna verdadeiramente CONCRETA: SOMOS A SME!!! Hoje, nÃ£o existe SME sem o 
trabalho dos professores! Hoje sinto que o que faÃ§o, ainda que pouco ou 
pequeno, faz parte de um todo GIGANTE de pessoas que sonham, pensam e executam 
em uma mesma direÃ§Ã£o; o objetivo de ter sucesso no seu fazer e o aluno como 
objetivo maior dessa aÃ§Ã£o!
NÃ£o interessa o que pode vir a partir daÃ-; a SME nunca mais serÃ¡ a mesma!
As pessoas se acostumaram a trabalhar juntas e com direÃ§Ã£o!
Os frutos desse trabalho sÃ£o importantes; nÃ£o temos mais que "cumprir dias 
letivos" e "ter bom desempenho", apenas; nÃ£o para mim. Ã‰ MUITO IMPORTANTE 
trabalhar com consciÃªncia e monitoramento constante, correÃ§Ã£o de fluxo 
imediato, troca permanente!!!
Esse NATAL FELIZ que tenho todos os dias desejo a vocÃªs! 
A paz de saber que, REALMENTE, fazemos o nosso MELHOR!!!
Beijos, com carinho
Postado por 
Maria Carolina Mattos MacÃªdo
 em 15/12/2011 11:35

Desejo a todos os que contribuem para tornar a EducopÃ©dia esta enorme rede 
revolucionÃ¡ria e presente na educaÃ§Ã£o, um Feliz Natal e um 2012 de muitas 
inovaÃ§Ãµes!  Com a tecnologia a favor da educaÃ§Ã£o, seremos sempre capazes de 
construir mais e mais! Sucesso e muitas felicidades!
Postado por 
TÃ¢nia Almeida
 em 15/12/2011 12:03
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EducopÃ©dia, uma idÃ©ia que deu certo,use sem moderaÃ§Ã£o.
Postado por 
Rosangela
 em 15/12/2011 15:11

Aos Educopedistas e toda a equipe desejo um Ã³timo 2012 com felizes e 
gratificantes realizaÃ§Ãµes.
Postado por 
Luciana GuimarÃ£es Rodrigues de Lima
 em 15/12/2011 15:13

Queridos AMIGOS do RIOEDUCA, EDUCOPÃ‰DIA e a todos que compartilham o desejo de 
um Mundo Melhor e Renovado. Espero que atravÃ©s de uma EducaÃ§Ã£o com a 
qualidade que a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro vem 
realizando mostre que o Natal nÃ£o Ã© sÃ³ presentes e festas, mas a 
comemoraÃ§Ã£o do nascimento do Filho de Deus que trouxe ao mundo ensinamentos 
profundos para tornar o homem prÃ³ximo ao seu Criador. Que a PAZ e a LUZ estejam
presentes em seus coraÃ§Ãµes e um 2012 repleto de sucessos e realizaÃ§Ãµes. 
EDUCOABRAÃ‡OS, Angela dos Santos AraÃºjo
Postado por 
Angela dos Santos AraÃºjo
 em 15/12/2011 17:45

Um Natal de muita paz para todos e que no  Ano Novo  possamos estar cada vez 
mais concectados.
Postado por 
Deyse Gomes
 em 15/12/2011 20:17

Gostaria de desejar a todos um Natal de muitas benÃ§Ã£os, saÃºde e paz. Que 2012
seja um ano de sucesso para todos nÃ³s em todas as Ã¡reas de nossas vidas.
Um beijo carinhoso no coraÃ§Ã£o de cada um!
Postado por 
Sonia Regina da Silva Rodrigues
 em 16/12/2011 08:58

A toda EducofamÃ-lia e Rioeduca que me acolheu com tanto carinho. Desejo a todos
felicidades e realizaÃ§Ãµes em 2012. Que possamos continuar realizando esse 
grande feito em busca de uma educaÃ§Ã£o de qualidade.
Postado por 
Anna Almeida
 em 19/12/2011 14:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/12/2011

 <TÃTULO>
AÃ§Ã£o e Cidadania na Creche Municipal Betinho
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<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, educaÃ§Ã£oinfantil.

Respeitar a diversidade de cada crianÃ§a Ã© o marco dessa proposta, comeÃ§ando 
pelas diferenÃ§as de temperamento, de habilidades e de conhecimentos, atÃ© as 
diferenÃ§as de gÃªnero, de etnia e de credo religioso. O respeito a essa 
diversidade permeia as relaÃ§Ãµes cotidianas desempenhadas nesse espaÃ§o de 
EducaÃ§Ã£o Infantil.

ConheÃ§am como a GestÃ£o da Creche Municipal Betinho pensa e articula aÃ§Ãµes 
que promovem EducaÃ§Ã£o 
de Qualidade na comunidade da Chatuba - Penha

[FOTO]

Discutir com as famÃ-lias sobre o ambiente em que vivem , o desperdÃ-cio de 
alimentos, falar sobre meio ambiente com os pequenos dentro da rotina 
,contemplando um currÃ-culo ecologicamente sensÃ-vel.

[FOTO]

Ajudar a construir cidadÃ£os plenos em suas diferentes necessidades atravÃ©s de 
atividades como: pintar, desenhar, cantar, danÃ§ar, representar, etc... 
Aproveitar a imensa capacidade imaginativa da crianÃ§a como instrumento de 
criaÃ§Ã£o e transformaÃ§Ã£o.

[FOTO]

     Recorte do Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico

Cada crianÃ§a Ã© um sujeito social e histÃ³rico que faz parte de uma famÃ-lia 
que estÃ¡ inserida em um contexto social e cultural que marca cada um e Ã© por 
ele marcado.
 O PPP deverÃ¡ levar em conta essas marcas que as crianÃ§as trazem que sÃ£o suas
subjetividades, alÃ©m de utilizar as experiÃªncias e saberes que cada um 
possui.Todos os atores do universo escolar precisam refletir e discutir o 
contexto social em que estamos inseridos,tentar entender os conflitos e 
dificuldades que vivemos no dia a dia e buscarmos juntos as soluÃ§Ãµes que 
ajudarÃ£o na melhoria de nossa qualidade de vida das crianÃ§as e de suas 
respectivas famÃ-lias .
Professora Marta L
cia

Estreitando laÃ§os com toda a comunidade escolar ,visamos atuar na melhoria da 
qualidade de vida de todos.
Professora Marta L
cia

[FOTO]
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O Rioeduca parabeniza a todos os profissionais que integram a equipe da Creche 
Municipal Betinho por realizarem e promoverem uma EducaÃ§Ã£o de Qualidade para 
as nossas crianÃ§as!!

4Âªcre
(164)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo belo trabalho das colegas dessa Creche, sÃ³ que convive sabe o 
quanto Ã© difÃ-cil trazer os responsÃ¡veis a participarem desse movimento. Mais 
uma vez, ParabÃ©ns!!
Postado por 
LÃºcia
 em 19/12/2011 07:36

ParabÃ©ns!! Efetivar parcerias Ã© o segredo do nosso sucesso, pois Educar Ã© uma
aÃ§Ã£o conjunta.
Postado por 
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MarÃ-lia
 em 19/12/2011 08:20

ParabÃ©ns, respeitar a bagagem cultural do aluno acrescentado mais conhecimento 
a ela Ã© primordial para o sucesso na educaÃ§Ã£o.
Postado por 
Joice Rodrigues
 em 19/12/2011 10:34

ParabÃ©ns pelo trabalho maravilhoso, em 2011.
Postado por 
Regina Coeli
 em 19/12/2011 11:14

Parcerias sÃ£o sempre muito bem vindas para que o nosso trabalho fique ainda 
melhor e muito importante para aproximar aqueles que querem o melhor para os 
nossos pequenos. ParabÃ©ns pela postagem.
Postado por 
Katia
 em 19/12/2011 12:39

Parcerias sÃ£o sempre muito bem vindas para que o nosso trabalho fique ainda 
melhor e muito importante para aproximar aqueles que querem o melhor para os 
nossos pequenos. ParabÃ©ns pela postagem.
Postado por 
Katia
 em 19/12/2011 12:39

ParabÃ©ns pelo belo trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/12/2011 13:38

Belo post apresentando um modelo de se trabalhar com os pequenos preparando-os 
para a vida respeitando suas singularidades e o contexto que os cercam. 
ParabÃ©ns! Que reverbere pela rede...
Postado por 
Marco A. Ananias
 em 19/12/2011 13:45

ParabÃ©ns pelo post!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 19/12/2011 21:30

Que amor de Creche! Como sempre falo, as Creches estÃ£o dando um show de 
talentos! ParabÃ©ns Aninha pela elegÃ¢ncia das posts.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 20/12/2011 22:10
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/12/2011

 <TÃTULO>
Escola, EspaÃ§o de Desenvolvimento Integral

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

A escola Ã© um espaÃ§o propÃ-cio ao desenvolvimento!

     O espaÃ§o escolar permite ao aluno 
ampliar sua visÃ£o do mundo, aprender com os erros e acertos, valorizar a 
participaÃ§Ã£o e cultivar momentos de muita satisfaÃ§Ã£o e alegria!

     Num passeio promovido pela escola MÃ¡rio
Fernandes Ã  escola de Circo, os alunos brincaram, aprenderam e guardaram 
liÃ§Ãµes para toda a vida!

[FOTO]

A Escola Municipal MÃ¡rio Fernandes Pinheiro localizada no Conjunto Miguel 
Gustavo, mais conhecido como Rebu, atende a aproximadamente 530 alunos.

Sua antiga diretora, professora Ivone AgatÃ£o Dias, dizia a todos que era a 
melhor escola do Rio de Janeiro, com os melhores alunos, os melhores 
professores, melhores funcionÃ¡rios...

Essa afirmaÃ§Ã£o Ã© atÃ© hoje uma espÃ©cie de mantra para todos os que fazem 
parte da comunidade escolar.

Apesar de estar num local cercado de dificuldades, numa Ã¡rea conflagrada, o 
clima na escola Ã© o melhor possÃ-vel e todos mostram isso no olhar!

A E.M. MÃ¡rio Fernandes Pinheiro participa do programa Mais EducaÃ§Ã£o do MEC.

Mais EducaÃ§Ã£o Ã© o programa que visa fomentar atividades para melhorar o 
ambiente escolar, tendo como base estudos desenvolvidos pela UNICEF, utilizando 
os resultados da prova Brasil de 2005. Nesses estudos destacou-se o uso do IEE 

  Ãndice de Efeito Escola, indicador do impacto que a escola pode ter na vida e 
no aprendizado do estudante.

Na escola MÃ¡rio Fernandes Pinheiro foi promovida uma experiÃªncia inesquecÃ-vel
aos alunos: conhecer a escola de circo de Marcos Frota.
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[FOTO]

O ator Marcos Frota mantÃ©m hÃ¡ vÃ¡rios anos um circo, em que ele prÃ³prio 
costuma atuar no trapÃ©zio, bem como uma escola para formar artistas circenses.

[FOTO]

A lona colorida, as brincadeiras e a oportunidade de viajar e conhecer o paÃ-s, 
sÃ£o apenas alguns dos ingredientes que mexem com a imaginaÃ§Ã£o das crianÃ§as 
quando conhecem os bastidores de um circo.

Para elas a vida parece ser mÃ¡gica e repleta de aventuras!

Por que nÃ£o permitir que esses sonhos de felicidade e esperanÃ§a sejam 
cultivados no coraÃ§Ã£o de nossos alunos?

[FOTO]

Um passeio que deu samba!

... tudo sem estudo Ã© nada e nada com estudo Ã© tudo

 Renato Sorriso

Essa foi a declaraÃ§Ã£o do gari que ficou famoso quando, no intervalo do desfile
da escolas de samba, limpava a passarela sambando.

Renato Sorriso e outros garis formaram um grupo e neste dia se apresentaram para
animar ainda mais a visita dos alunos Ã  escola de Circo.

Renato nÃ£o sÃ³ Ã© um exemplo de animaÃ§Ã£o e alegria no samba, atualmente em 
suas entrevistas ele afirma que a educaÃ§Ã£o Ã© o caminho e que todos devem 
estudar.

As crianÃ§as da escola MÃ¡rio Fernandes sambaram muito e mostraram que tÃªm 
ritmo e simpatia!

[FOTO]

Ã‰ de conhecimento de toda a comunidade escolar que o programa Mais EducaÃ§Ã£o 
foi um importante aliado para que atividades como essa fossem realizadas, 
garantindo aos alunos novas experiÃªncias, aprendizados e muita alegria!

Dirigida atualmente pelos professores Frederico MendonÃ§a (Diretor ) e ValÃ©ria 
Oliveira (Diretora Adjunta), a escola MÃ¡rio Fernandes festeja hoje a melhora do
desempenho, graÃ§as ao trabalho coletivo e de qualidade!
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Esse evento e muitos outros estÃ£o registrados no Blog da escola.

Para conhecer o Blog clique 
na imagem abaixo:

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza a escola e faz um

a

gradecimento em especial ao diretor Fred MendonÃ§a, pelo carinho e atenÃ§Ã£o ao 
colaborar com esta postagem.

Sua escola tambÃ©m realizou projetos e eventos que contribuÃ-ram para a 
formaÃ§Ã£o dos alunos?

Entre em contato conosco clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

Fonte: http://portal.mec.gov.br
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 16/12/2011 00:31

ParabÃ©ns dobrados Ã  ProfÂª Neilda que hoje faz aniversÃ¡rio! ParabÃ©ns a toda 
a equipe da E.M. MÃ¡rio Fernandes!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 16/12/2011 09:35

Grande Fred e sua equipe maravilhosa, parabÃ©ns!!! Escola comprometida, aluno 
com sucesso!!!
Ã‰Ã©Ã©Ã©Ã©Ã©Ã© da oitava!!!!
Grande abraÃ§o,
JÃ´
Postado por 
JÃ´ Cruz
 em 16/12/2011 10:43

Muitos pais nÃ£o podem levar seus filhos em eventos culturais e muitas vezes nem
para o lazer. A escola acaba fazendo esta parte por nÃ³s. Que bom que o Rioeduca
mostra isso pra todo mundo...
Postado por 
Adriano
 em 16/12/2011 14:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/12/2011

 <TÃTULO>
MÃ£os  - Um Projeto de Amor

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos.

 [VÃDEO]

A Creche Sempre Vida Parque da Conquista, localizada no Caju,

desenvolveu um trabalho que inclui arte, poesia, fotografia e amor.
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[FOTO]

A ideia do trabalho MÃƒOS nasceu pela observaÃ§Ã£o do cotidiano dos pequenos 
alunos e do trabalho dos funcionÃ¡rios. Ver as singelas mÃ£os 
realizarem as primeiras pinturas, contemplar os dedinhos que experimentam as 
cores, e embarcar junto com a imaginaÃ§Ã£o da crianÃ§a que faz mÃ£os virarem 
aviÃ£o, caminhÃ£o ou atÃ© uma borboleta que danÃ§a no ar, trouxe o desejo de 
eternizar segundos atravÃ©s dos cliques das mÃ¡quinas digitais e transformar 
estes instantes em arte.

[FOTO]

MÃƒOS tambÃ©m mostra o retrato do cuidado que as Educadoras da creche tÃªm ao 
mediar o conhecimento, ao brincar junto, bem como o carinho investido na hora da
alimentaÃ§Ã£o, do banho, e em outros tantos momentos gentis, que ensinam amor e 
respeito atravÃ©s dos atos.

[FOTO]

MÃƒOS Ã© um projeto que engrandece a beleza atravÃ©s de imagens reais, definidas
na simplicidade dos gestos , e reforÃ§a o significado do poder contido na palma 
das nossas mÃ£os.

Convidamos o leitor 
a contemplar as imagens do cotidiano da Creche Parque da Conquista.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ExposiÃ§Ã£o de MÃƒOS para a Comunidade Parque da Conquista

[FOTO]

Acesse o blog da Creche Sempre Vida Parque da Conquista

Clicando na imagem abaixo

[FOTO]
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projetos
(334)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ extremamente gratificante realizar um sonho, e trabalhar nessa Creche Ã© 
sonhar acordada, AgradeÃ§o por ter a oportunidade de estabelecer parcerias de 
sucesso e concretizar trabalhos como esse. ParabÃ©ns pela postagem, ela marca a 
nossa histÃ³ria!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 19/12/2011 08:07

Para que servem as mÃ£os?
As mÃ£os servem para pedir, prometer, chamar, conceder,
ameaÃ§ar, suplicar, exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar,
confessar, calcular, comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar,
acusar, condenar, absolver, perdoar, desprezar, desafiar, aplaudir,
reger, benzer, humilhar, reconciliar, exaltar, construir, trabalhar, 
escrever......
As mÃ£os de Maria Antonieta, ao receber o beijo de Mirabeau,
salvou o trono da FranÃ§a e apagou a aurÃ©ola do famoso revolucionÃ¡rio;
MÃºcio CÃ©vola queimou a mÃ£o que, por engano nÃ£o
matou Porcena;
foi com as mÃ£os que Jesus amparou Madalena;
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com as mÃ£os David agitou a funda que matou Golias;
as mÃ£os dos CÃ©sares romanos decidiam a sorte dos
gladiadores vencidos na arena;
Pilatos lavou as mÃ£os para limpar a consciÃªncia;
os anti-semitas marcavam a porta dos judeus com as mÃ£os
vermelhas como signo de morte!
Foi com as mÃ£os que Judas pÃ´s ao pescoÃ§o o laÃ§o que os
outros Judas nÃ£o encontram.
A mÃ£o serve para o herÃ³i empunhar a espada e
o carrasco, a corda; o operÃ¡rio construir e o burguÃªs destruir;
o bom amparar e o justo punir; o amante acariciar e o ladrÃ£o roubar;
o honesto trabalhar e o viciado jogar.
Com as mÃ£os atira-se um beijo ou uma pedra, uma flor
ou uma granada, uma esmola ou uma bomba!
Com as mÃ£os o agricultor semeia e o anarquista incendeia!
As mÃ£os fazem os salva-vidas e os canhÃµes; os remÃ©dios
e os venenos; os bÃ¡lsamos e os instrumentos de tortura,
a arma que fere e o bisturi que salva.
Com as mÃ£os tapamos os olhos para nÃ£o ver, e com elas
protegemos a vista para ver melhor.
Os olhos dos cegos sÃ£o as mÃ£os.
As mÃ£os na agulheta do submarino levam o homem
para o fundo como os peixes; no volante da aeronave
atiram-nos para as alturas como os pÃ¡ssaros.
O autor do "Homo Rebus" lembra que a mÃ£o foi o primeiro
prato para o alimento e o primeiro copo para a bebida;
a primeira almofada para repousar a cabeÃ§a,
a primeira arma e a primeira linguagem.
Esfregando dois ramos, conseguiram-se as chamas.
A mÃ£o aberta,acariciando, mostra a bondade; fechada
e levantada mostra a forÃ§a e o poder; empunha a espada
a pena e a cruz!
Modela os mÃ¡rmores e os bronzes; da cor Ã s telas
e concretiza os sonhos do pensamento e da fantasia
nas formas eternas da beleza.
Humilde e poderosa no trabalho, cria a riqueza;
doce e piedosa nos afetos medica as chagas, conforta
os aflitos e protege os fracos.
O aperto de duas mÃ£os pode ser a mais sincera confissÃ£o
de amor, o melhor pacto de amizade ou um juramento
de felicidade.
O noivo para casar-se pede a mÃ£o de sua amada;
Jesus abenÃ§oava com a s mÃ£os;
as mÃ£es protegem os filhos cobrindo-lhes com as
mÃ£os as cabeÃ§as inocentes.
Nas despedidas, a gente parte, mas a mÃ£o fica,
ainda por muito tempo agitando o lenÃ§o no ar.
Com as mÃ£os limpamos as nossas lÃ¡grimas e as lÃ¡grimas alheias.
E nos dois extremos da vida, quando abrimos os olhos para o mundo e quando os 
fechamos para sempre ainda as mÃ£os prevalecem.
Quando nascemos, para nos levar a carÃ-cia do primeiro beijo, sÃ£o as mÃ£os 
maternas que nos seguram o corpo pequenino.
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E no fim da vida, quando os olhos fecham e o coraÃ§Ã£o pÃ¡ra, o corpo gela e os 
sentidos desaparecem, sÃ£o as mÃ£os, ainda brancas de cera que continuam na 
morte as funÃ§Ãµes da vida.
E as mÃ£os dos amigos nos conduzem...
E as mÃ£os dos coveiros nos enterram!

NÃƒO PRECISA FALAR MAIS NADA, NÃƒO Ã‰???
PARABÃ‰NS PELO PROJETO....
BJS,
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 19/12/2011 09:47

ParabÃ©ns pelo lindo trabalho desenvolvido na Creche e no Rioeduca. Que 2012 
seja repleto de mais realizaÃ§Ãµes e muito sucesso.
Postado por 
Rodrigo Abreu
 em 19/12/2011 12:00

Trabalho lindo realizado pela creche, lindo a postagem feita pela Rute. 
Sensibilidade a cima de tudo. O que sÃ£o as nossas mÃ£os? Tudo! Afinal com elas 
comemos, cumprimentamos, chamamos, acariciamos... Enfim, o meu desejo Ã© que as 
mÃ£os da equipe dessa creche e de todas as escolas da rede busquem sempre 
conduzir para um futuro melhor. ParabÃ©ns meninas.
Postado por 
Katia
 em 19/12/2011 12:54

BelÃ-ssimas fotos! Que bela reflexÃ£o podemos fazer a partir deste projeto: 
nossas mÃ£os! 
ParabÃ©ns, Rute, pela sensibilidade do projeto e  registro dele.
Postado por 
Neilda
 em 19/12/2011 13:22

Eu amo fotografia.E as fotos do projeto estÃ£o maravilhosas.ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/12/2011 13:37

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras! O post estÃ¡ Ã³timo e as fotos 
MARAVILHOSAS!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 19/12/2011 21:19

Adorei a ideia. ParabÃ©ns! Posso copiar? beijos
Postado por 
Dilma
 em 21/12/2011 22:30
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/12/2011

 <TÃTULO>
Auto de Natal, Projeto de Teatro na EM ParÃ¡

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, artescÃªnicas, blogsdeescolas, visitas, natal.

O entendimento da Arte enquanto processo de cogniÃ§Ã£o,

que mobiliza tanto o intelecto como a intuiÃ§Ã£o ou afetividade do sujeito,

     possibilitou a EM ParÃ¡ a desenvolver o 
Projeto Teatro

     coordenado desde 2008 pelo professor de 
Artes CÃªnicas,

     transformando-se num belÃ-ssimo 
espetÃ¡culo

     protagonizado por alunos-atores da 
escola.

A Escola Municipal ParÃ¡ hÃ¡ alguns anos
vem mostrando que Arte, aliada ao cognitivo, aumenta possibilidades de
Ãªxitos nos estudos e na vida. 

Foi atravÃ©s da Arte que revi a diretora, prof
 Rosa Maria (fomos Coordeadoras PedagÃ³gicas no mesmo perÃ-odo). Primeiramente 
no Desfile CÃ-vico deste ano, quando observei seu empenho em manter a escola 
coesa e com muito brilho, falando palavras de
 entusiasmo aos alunos, marchando a frente do desfile. Num segundo momento nos 
encontramos na Creche Municipal JosÃ© Raimundo, por conta de uma peÃ§a teatral 
sobre dengue, que foi apresentada aos
baixinhos
. Vi nos
alunos da EM ParÃ¡ perfeitos artistas, pois
caracterizados dos personagens da peÃ§a, conseguiram obter a atenÃ§Ã£o das 
crianÃ§as, alcanÃ§ando os
objetivos propostos. E num terceiro momento, ne
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ste perÃ-odo natalino, ao convocar as escolas a participarem dos cartÃµes 
virtuais que foram veiculados dia 20/12 no Portal Rioeduca,
conheci o trabalho do professor Julio Dutra, de Artes CÃªnicas, primeiramente 
atravÃ©s de e-mail, depois pessoalmente quando da minha visita
Ã  Escola, dia
12 de dezembro. 

Ele
nos beneficiarÃ¡ pelo Portal Rioeduca com um mega projeto muito bem elaborado, 
com
inÃ-cio em marÃ§o de 2008_ 
Projeto de Teatro da EM ParÃ¡.

[FOTO]

Projeto Teatro da Escola Municipal ParÃ¡

Justificativa 

A escola hÃ¡ muito tempo permaneceu voltada para um ensino tradicional, onde o 
conte
do acadÃªmico era o foco fundamental da formaÃ§Ã£o do indivÃ-duo. Hoje sabemos 
que a sociedade se modificou, paralelamente o pensamento e o modo de criar e 
interagir tambÃ©m acompanham todas as modificaÃ§Ãµes e aspiraÃ§Ãµes do mundo 
moderno. 

Antes a inteligÃªncia humana era medida apenas por conte
dos decorados e absorvidos mecanicamente, mas esta visÃ£o se modifica e temos 
valorizado outros tipos de inteligÃªncias: matemÃ¡tica, artÃ-stica, espacial 
etc.Antes a inteligÃªncia humana era medida apenas por conte
dos decorados e absorvidos mecanicamente, mas esta visÃ£o se modifica e temos 
valorizado outros tipos de inteligÃªncias: matemÃ¡tica, artÃ-stica, espacial 
etc.

O mundo estÃ¡ cada vez mais exigente quanto ao desenvolvimento interpessoal do 
indivÃ-duo, seu potencial criativo, expressivo, capacidade crÃ-tica e de 
socializaÃ§Ã£o. Muitas das vezes o professor das disciplinas 
formais
 nÃ£o possui tempo hÃ¡bil e nem recursos tÃ©cnicos para que essas habilidades 
sejam desenvolvidas.

O teatro na escola Ã© uma forma de complementar todo esse processo educacional, 
formando uma ponte interdisciplinar que acrescenta na formaÃ§Ã£o do aluno e 
desenvolve outros campos, tÃ£o necessÃ¡rios a formaÃ§Ã£o do ser neste mundo tÃ£o
diversificado e repleto de sÃ-mbolos a serem decodificados e interpretados.

Essa linguagem artÃ-stica tambÃ©m Ã© necessÃ¡ria como forma didÃ¡tica, pois 
muitas das vezes a transmissÃ£o oral do conhecimento nÃ£o Ã© suficiente para a 
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aprendizagem. Neste caso o teatro Ã© uma forma de levar o saber e a informaÃ§Ã£o
como um recurso l
dico, que leva o aluno ao mundo fantÃ¡stico, facilitando a aprendizagem pelo 
fato de estar saindo da rotina e tambÃ©m por esta utilizando outro lado do 
cÃ©rebro que muitas das vezes Ã© anestesiado pela mecanizaÃ§Ã£o imposta ao ser 
humano.

Objetivos

Proporcionar ao aluno o conhecimento da linguagem teatral;

Praticar o teatro;

Desenvolver a leitura;

Desenvolver o pensamento criativo;

Desenvolver a interpretaÃ§Ã£o de textos;

Promover a interdisciplinaridade escolar;

Estimular o pensamento crÃ-tico;

Estimular a expressÃ£o corporal;

Desenvolver a socializaÃ§Ã£o;

Desenvolver a expressÃ£o vocal;

Desinibir o aluno;

Tornar o aluno um ser autÃ´nomo;

Promover o conhecimento em geral;

Levar informaÃ§Ã£o a terceiros;

Suprir necessidades afetivas;

Desenvolver o lado direito do cÃ©rebro;

Valorizar o espaÃ§o escolar;

Formar o gosto estÃ©tico do aluno;

Aceitar as diferenÃ§as;

Obter um suporte de aprendizagem;

Tornar o aluno multiplicador de informaÃ§Ãµes;
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Desenvolver raciocÃ-nio lÃ³gico;

Desenvolver a percepÃ§Ã£o espacial;

Desenvolver todos os sentidos;

Promover valores aos alunos.

ApresentaÃ§Ã£o 

O Projeto de Teatro da Escola ParÃ¡ consiste em oficinas que acontecem durante 
todo o ano, voltado para todos os alunos da escola a partir do 6
 ano. Nestas oficinas os alunos aprendem tÃ©cnicas teatrais, linguagem teatral, 
expressÃ£o corporal, tÃ©cnica vocal, interpretaÃ§Ã£o, improvisaÃ§Ã£o, entre 
outros. 

Durante este perÃ-odo os alunos realizam apresentaÃ§Ãµes internas e externas, 
geralmente abordando temas voltados para a informaÃ§Ã£o, prevenÃ§Ã£o e 
conscientizaÃ§Ã£o. Dentro desta proposta visamos Ã  questÃ£o da sa
de, sociedade e cidadania, resgate de momentos histÃ³ricos, cÃ-vicos e 
folclÃ³ricos. 

ApÃ³s as oficinas, quando os alunos apresentam o desenvolvimento necessÃ¡rio das
tÃ©cnicas, comeÃ§amos a produÃ§Ã£o de cenas, esquetes ou espetÃ¡culos dependendo
da necessidade do PPP ou pedidos das parcerias (Hospital Carmela Dutra, Creches,
Lonas Culturais, etc).

Todo tema abordado no teatro Ã© iniciado com debates e exposiÃ§Ã£o dialogados, 
dando oportunidade ao aluno para colocar suas opiniÃµes, d
vidas e anseios. ApÃ³s esse primeiro momento, partimos para a criaÃ§Ã£o do texto
ou estudo do mesmo. Dependendo da situaÃ§Ã£o trabalhamos com textos prontos, 
textos criados pelo professor ou textos criados pelos alunos. JÃ¡ no terceiro 
momento iniciamos a criaÃ§Ã£o e montagem de personagens, onde sÃ£o utilizadas 
diversas tÃ©cnicas teatrais.

Culmin
ncia

Ao final do ano, como culmin
ncia do trabalho desenvolvido, acontece um grande espetÃ¡culo como a montagem do
Auto de Natal, projeto que envolve toda a comunidade escolar, com apresentaÃ§Ã£o
p
blica para os alunos e seus familiares.

Ã‰ uma oportunidade do aluno por em prÃ¡tica tudo que foi aprendido nas 
oficinas, alÃ©m de estarmos mantendo vivo e resgatando, de uma forma genuÃ-na, 
este momento de renovaÃ§Ã£o e reflexÃ£o que Ã© o Natal.
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Na montagem deste espetÃ¡culo hÃ¡ uma grande Ãªnfase na interpretaÃ§Ã£o, 
leitura, debates e conscientizaÃ§Ã£o, tornando o aluno um ser crÃ-tico e 
arquiteto de sua realidade, desfazendo a mecanizaÃ§Ã£o do ser humano que Ã© 
imposta por muitos com o objetivo de tornÃ¡-lo um mero reprodutor de padrÃµes.

As vozes sÃ£o dos prÃ³prios alunos e passaram por um processo de sonorizaÃ§Ã£o 
denominado Playback, para a trilha sonora dos diÃ¡logos e acompanhamento da 
peÃ§a teatral.

Este projeto teve apoio da 
Lona Cultural Terra, Guadalupe
, com emprÃ©stimos de palco, figurinos e alguns equipamentos de efeitos 
especiais.

 [VÃDEO]

Alunos_atores

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agradecimentos

Aos alunos atores e aos alunos colaboradores do Auto de Natal, Ã  EM ParÃ¡ por 
nos dar a oportunidade de conhecer este trabalho maravilhoso e acreditar que o 
desempenho de todos passa ser favorÃ¡vel quando o trabalho acontece em
 conjunto e ao prof. J
lio que coordena com tanto entusiasmo este projeto, acreditando que a arte de 
encenar transforma a vida do ser humano e aos responsÃ¡veis pelo apoio e 
confianÃ§a valorizando seus filhos.

Se vocÃª professor e/ou sua escola desenvolvem ou desenvolveram algum projeto 

ou atividade interessante; se vocÃª, sua escola ou se algum aluno tem blog, 

clique na imagem abaixo para obter o e-mail do representante do 

Página 1933



RIOEDUCA 1
Rioeduca na sua CRE. 

[FOTO]

Representante do Rioeduca/5
CRE _ Prof

Regina Bizarro

Twitter: @rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

visitas
(62)
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artescÃªnicas
(36)

natal
(5)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a escola ParÃ¡ e Ã  Regina  pela bela postagem. 
Feliz Natal
Joselina
Postado por 
joselina santos
 em 23/12/2011 10:36

Eu estive presente e fiquei impactada com a excelÃªncia da apresentaÃ§Ã£o, este 
projeto tem ajudado muitos alunos. TambÃ©m acredito na importÃ¢ncia da Arte para
a EducaÃ§Ã£o. PARABÃ‰NS ao prof. JÃºlio, aos alunos e a todos da E.M. ParÃ¡.
Postado por 
Ana MÃ¡rcia
 em 24/12/2011 07:01

ParabÃ©ns! Lindo projeto.
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/12/2011 20:41

OlÃ¡ pessoal, eu tambÃ©m tive a oportunidade de participar e ver de perto o 
resultado desse trabalho maravilhoso. ParabÃ©ns a todos da E. M. ParÃ¡. 
Estaremos juntos mais uma vez em 2012. Bjs. Ieny.
Postado por 
Ieny Bento
 em 25/12/2011 11:42

Fico muito orgulhosa de participar desta equipe maravilhosa da EM ParÃ¡. 
ParabÃ©ns a tod@s.
Postado por 
Claudia Breves
 em 26/12/2011 12:48

AgradeÃ§o a todos os colaboradores e equipe que nos ajudaram a fazer o projeto 
acontecer.Foi magnÃ-fico todo o processo e o resultado final  nem se fala. 
Realmente nÃ£o tenho palavras para expressar tamanha gratidÃ£o e satisfaÃ§Ã£o em
fazer parte da E.M. ParÃ¡, onde tenho apoio e reconhecimento de meu trabalho por
parte da direÃ§Ã£o, professores e funcionÃ¡rios.
obrigado a todos e um feliz 2012.
Postado por 
Julio Dutra
 em 26/12/2011 12:58

ParabÃ©ns pelo belo trabalho!!!!!
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Postado por 
Daniela Lopes
 em 31/12/2011 17:41

Amiga, fico feliz por vocÃª ser essa mulher guerreira e tÃ£o excelente em tudo 
que faz, parabÃ©ns e sucesso!!!
Postado por 
Ã‰rica Aparecida
 em 31/12/2011 22:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/12/2011

 <TÃTULO>
MÃ¡rio de Andrade, Patrono de uma Escola de Leitores

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, eventos, riodeleitores.
A Feira LiterÃ¡ria
MÃ¡rio de Andrade, foi realizada em 18 de novembro com exposiÃ§Ã£o de trabalhos 
e diversas oficinas. Neste evento foi dedicado um espaÃ§o Ã  literatura 
africana, especialmente aos paÃ-ses africanos de lÃ-ngua portuguesa.

[FOTO]

A Escola Municipal MÃ¡rio de Andrade estÃ¡ localizada no Bairro de Vila Isabel e
atua com alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 5
 ano. A escola recebeu este nome em homenagem ao escritor MÃ¡rio Raul de Moraes 
Andrade, que foi um poeta, romancista, musicÃ³logo, historiador,
 crÃ-tico de arte e fotÃ³grafo brasileiro. Um dos fundadores do modernismo 
brasileiro. 

Biografia do patrono

[FOTO]

Nascido em SÃ£o Paulo no ano de 1893, MÃ¡rio Raul de Morais Andrade comeÃ§ou sua
carreira artÃ-stica dedicando-se Ã  arte musical: formado em M
sica no ConservatÃ³rio DramÃ¡tico e Musical de SÃ£o Paulo, onde seria mais tarde
professor de HistÃ³ria de M
sica.

Seu contato com a literatura comeÃ§a tambÃ©m bem cedo, atravÃ©s de crÃ-ticas de 
arte que MÃ¡rio escrevia para jornais e revistas. Em 1917 publica seu primeiro 
livro, sob o pseudÃ´nimo de MÃ¡rio Sobral: HÃ¡ uma Gota de Sangue em Cada Poema.
Um dos principais participantes da Semana de Arte Moderna em 1922, respirou como
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ninguÃ©m os ares do novo movimento, vindo a publicar PaulicÃ©ia Desvairada 
(1922), o primeiro livro de poesias do Modernismo.

Lecionou por algum tempo na Universidade do Distrito Federal e exerceu vÃ¡rios 
cargos p
blicos ligados Ã  cultura, de onde sobressaÃ-a sua faceta de importante 
pesquisador do folclore brasileiro (incorporando-o inclusive em suas obras). 
Teve ainda participaÃ§Ã£o importante nas principais revistas de carÃ¡ter 
Modernista: 
Klaxon
, 
EstÃ©tica
, 
Terra Roxa e Outras Terras
.

Vem a falecer no ano de 1945 em SÃ£o Paulo, cidade que tanto amou e cantou, 
vÃ-tima de um ataque cardÃ-aco.

InformaÃ§Ãµes retiradas de 
http://www.ebiografias.net/biografias/mario_andrade.php
 em 15/12/2011

Feira LiterÃ¡ria MÃ¡rio de Andrade - FLIMA

A Feira LiterÃ¡ria MÃ¡rio de Andrade foi idealizada pelo grupo de professores.
Em homenagem ao Dia da ConsciÃªncia Negra, um espaÃ§o foi dedicado Ã  literatura
africana, especialmente aos paÃ-ses africanos de lÃ-ngua portuguesa.

A feira buscou mostrar que a literatura abre portas para a cultura.
 Professora Rachel Fernandes 
 Sala de Leitura

Para a realizaÃ§Ã£o das oficinas, a escola contou com as seguintes parcerias: 
SESC Tijuca, Grupo Os tapetes contadores de histÃ³rias e a Biblioteca Municipal 
escolar Clarice Lispector (Graja
). O SESC Tijuca oportunizou oficinas de danÃ§a e capoeira, como apresentaÃ§Ãµes
de teatro e o grupo Kalimbaria.

[FOTO]

Atividades realizadas na Feira LiterÃ¡ria MÃ¡rio de Andrade

[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o de danÃ§a feita pelos alunos junto com o grupo Kalimbaria
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 [VÃDEO]

ParabÃ©ns aos professores e alunos pelo sucesso do evento!

ConheÃ§a o blog da E.M. MÃ¡rio de Andrade http://emmariodeandrade.blogspot.com/

Participe tambÃ©m do Portal Rioeduca enviando os relatos de sucesso de sua 
escola! 

Para isso, entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca - 2
 CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

eventos
(210)

2Âªcre
(192)
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riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Bem legal a ideia de uma feira literÃ¡ria, sobretudo ao trabalhar com temas da 
cultura africana.

Aprovetando para parabenizar tambÃ©m aos responsÃ¡veis pelo blog que sempre 
apresenta boas iniciativas. Encontrei aqui um bom instrumento para diversificar 
sempre meus meios de trabalho em sala de aula.
Postado por 
Adriana Afonso
 em 19/12/2011 09:13

Excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/12/2011 13:35

ParabÃ©ns pelo post! Muito interessante a feira literÃ¡ria!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 19/12/2011 21:23

O trabalho ficou realmente muito bom! Foi um dia inesquecÃ-vel!
Postado por 
Cristiane
 em 19/12/2011 21:26

 NÃƒO SÃ“ A FEIRA LITERÃRIA,  TODOS OS TRABALHOS DA MARIO DE ANDRADE SÃƒO 
REALIZADOS COM CARINHO E MUITO AMOR, POR TODA EQUIPE! PRABÃ‰NS!
Postado por 
MÃ”NICA MARIA M. BURNIER PESSOA.
 em 19/12/2011 23:08

Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe e acima de tudo...fico feliz em ver
que apesar de toda violÃªncia e de tudo que passamos... A cada dia vejo o quanto
esta escola cresceu e trabalha com qualidade! ParabÃ©ns a todos nÃ³s!!!
Postado por 
Juliana Cardoso
 em 19/12/2011 23:20

O Rioeduca possibilita a troca de experiÃªncias entre profissionais de uma rede 
tÃ£o ampla como a nossa. Que em 2012 tenhamos experiÃªncias tÃ£o maravilhosas 
como a FLIMA ! Feliz Natal aos meus colegas da MÃ¡rio, a Renata Carvalho e a 
todos os servidores desta Prefeitura e aos moradores desta cidade maravilhosa!
Postado por 
Rachel Fernandes
 em 19/12/2011 23:29
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/12/2011

 <TÃTULO>
 Pequenos Cientistas da C.M. Tia Mana Estudam a Ãgua

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, creches, educaÃ§Ã£oinfantil, saÃºde.

A Creche Municipal Marcilia Catarina da Costa OrgÃ©lio - Tia Mana, da 3
 CRE, estÃ¡ formando pequenos cientistas. Este ano o projeto 

 Ãgua de brincar, Ã¡gua de beber, Ã¡gua de viver
 mergulhou a crianÃ§ada nas propriedades do nosso lÃ-quido essencial e eles 
fizeram muitas descobertas.

A Ã¡gua, caracterÃ-stica quase exclusiva do nosso planeta e responsÃ¡vel direta 
pela formaÃ§Ã£o e manutenÃ§Ã£o da vida, estÃ¡ presente em tudo ao nosso redor. 
Precisamos, entÃ£o, estar mais atentos a ela. Foram estes pensamentos que 
nortearam a criaÃ§Ã£o do projeto 

 Ãgua de brincar, Ã¡gua de beber, Ã¡gua de viver
. Na justificativa do projeto, podemos ver com detalhes os porquÃªs de 
colocÃ¡-lo em prÃ¡tica.

 A Ã¡gua Ã© um importante componente do planeta Terra e o ambiente natural de 
desenvolvimento de todos os organismos vivos. TambÃ©m sabemos que a Ã¡gua atrai 
as crianÃ§as de todas as faixas etÃ¡rias. GraÃ§as Ã s suas propriedades (a Ã¡gua
corre...), Ã s transformaÃ§Ãµes pelas quais passa (mudanÃ§a de estado) e Ã s que
causa a outras subst
ncias (misturas, soluÃ§Ãµes), Ã© empregada em grande n
mero de atividades capazes de ajudar a crianÃ§a a realizar as primeiras 
abstraÃ§Ãµes (a idÃ©ia de matÃ©ria e de conservaÃ§Ã£o, aproximaÃ§Ã£o do estado 
lÃ-quido...). Associando a Ã¡gua Ã  torneira, Ã  chuva, Ã  neve e ao gelo, a 
crianÃ§a comeÃ§a a elaborar um nÃ-vel inicial de abstraÃ§Ãµes. ComeÃ§a a 
entender que essas diversas realidades convergem para uma mesma subst
ncia: a Ã¡gua.

     O tema da Ã¡gua volta ao longo de toda a
escolaridade. ApÃ³s uma primeira aproximaÃ§Ã£o predominantemente sensorial na 
creche, o aprendizado continua nos anos seguintes, em que sÃ£o enunciadas as 
primeiras propriedades.

     AlÃ©m disso, hoje em dia, a escassez e o
uso abusivo da Ã¡gua doce Ã© uma realidade. Faz-se necessÃ¡ria e urgente a 
mobilizaÃ§Ã£o de todos, pois este problema se agrava cada vez mais.
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     Pensando nisto, desenvolvemos o projeto 
 Ãgua de brincar, Ã¡gua de beber, Ã¡gua de viver a fim de despertar um espÃ-rito 
observador atravÃ©s de experiÃªncias sensoriais e ressaltar a import
ncia da Ã¡gua para os seres vivos e o nosso planeta. 

[FOTO]

A ideia era colocar os pequeninos em contato com a fonte da vida em diferentes 
estados, temperaturas, misturas e fazÃª-los observar os efeitos e consequÃªncias
da presenÃ§a ou uso da Ã¡gua em experiÃªncias simples. Atividades como lavar 
objetos, colocÃ¡-los na Ã¡gua e observar o que ocorre em cada situaÃ§Ã£o. 
Misturar a Ã¡gua com sal, aÃ§
car, areia, limÃ£o, vinagre e outras subst
ncias e lÃ-quidos para registrar as diferenÃ§as ( ou nÃ£o) de aparÃªncia. Ver o 
derretimento do gelo e pensar como ocorre esta 
mÃ¡gica
 e refazÃª-la (!). Claro que sempre respeitando o l
dico que Ã© caracterÃ-stico da idade. Confiram no vÃ-deo um pouquinho de alguns 
dos experimentos realizados pelos pequeninos.

 [VÃDEO]

As turmas dos EI 
 50 e 51, EI 
 40 e 41, EI 
 30 e 31 fizeram gelatina e cafÃ©, sentiram a Ã¡gua quente e fria, filtraram, 
regaram e experimentaram de vÃ¡rias maneiras. Perceberam a funÃ§Ã£o da Ã¡gua em 
nossas vidas ao verem seu uso na cozinha ao regar e lavar as plantas com que se 
alimentarÃ£o e como a Ã¡gua funciona para nos lavar e lavar nossas roupas. Cada 
pequeno gesto realizado pelas turmas levou-os a perceber a import
ncia da Ã¡gua nÃ£o sÃ³ em nossas vidas, mas tambÃ©m na vida do planeta.

Eles ainda tiveram tempo para visitar as obras de Salvador DalÃ- relacionadas 
com a Ã¡gua e recriÃ¡-las. Salvador DalÃ- foi hÃ¡bil desenhista e famoso pintor.
Sua imaginaÃ§Ã£o, repleta de imagens inquietantes, se refletia em suas obras. A 
exposiÃ§Ã£o com os trabalhos recriados foi um sucesso. AlÃ©m de Pequenos 
Cientistas, eles sÃ£o pequenos artistas.

[FOTO]

O contato tÃ£o precoce com princÃ-pios cientÃ-ficos fundamentais como a 
observaÃ§Ã£o, o registro e a experimentaÃ§Ã£o certamente renderÃ¡ belos frutos 
na vida acadÃªmica deles. Bem como o ponto de vista da arte, de expressÃ£o do 
mundo como o experimentamos, serÃ¡ determinante em sua visÃ£o m
ltipla de tudo que conhecerÃ£o. A Ã¡gua Ã© elemento facilitador dessa 
aprendizagem jÃ¡ que proporciona uma ludicidade jÃ¡ conhecida das crianÃ§as. 
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Assim, brincar e aprender se misturam como Ã¡gua e aÃ§
car tornando a aprendizagem ainda mais doce.

Confiram no blog 
Creche Tia Mana
 o segundo vÃ-deo do projeto 

 Ãgua de brincar, Ã¡gua de beber, Ã¡gua de viver
 com mais descobertas da EducaÃ§Ã£o Infantil.

[FOTO]

Imagens e trechos retirados do blog 
Creche Tia Mana
 e enviados pela Prof
 Rute Albanita, articuladora da creche.

3Âªcre
(223)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

creches
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(89)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns aos fofs da CM Tia Mana! ParabÃ©ns Rute pela bela postagem.
Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 21/12/2011 08:04

PARABENIZAMOS O GRUPO PELO TRABALHO. NÃƒO SÃ“ PELA BELEZA DO TEMA, COMO TAMBÃ‰M,
POR PRIORIZAR O LÃšDICO E A ARTE NA CONSTRUÃ‡ÃƒO DO CONHECIMENTO.
Postado por 
ROSÃ‚NGELA DE ABREU CALABRE DE AZEVEDO E CANDIDA SILVA
 em 21/12/2011 10:07

Angela, fiquei muito feliz pela sua postagem! Por vocÃª compartilhar um 
pouquinho do nosso trabalho que Ã© feito com muito compromisso, dedicaÃ§Ã£o e 
amor pelas nossas crianÃ§as com todos aqueles que tambÃ©m acreditam que Ã© 
atravÃ©s da educaÃ§Ã£o que podemos construir um mundo melhor. Essa 
demonstraÃ§Ã£o de carinho Ã© o melhor incentivo, que nÃ³s profissionais da 
educaÃ§Ã£o podemos ter.
Postado por 
MarÃ-lia
 em 21/12/2011 22:31

ParabÃ©ns pelo trabalho lindo
Postado por 
ELISETE
 em 21/12/2011 23:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/12/2011

 <TÃTULO>
Dona Baratinha na  E.M. Affonso Taunay

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, artescÃªnicas.

Sabem a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Pois ela 
participou da Maratona de HistÃ³rias interna da E.M. Affonso Taunay - 3
 CRE e ficou tudo registrado no blog. 
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Em outubro, nasceu o blog da 
E.M. Affonso Taunay
. Nasceu, como outros, do desejo de divulgar as boas experiÃªncias pelas quais a
escola vem passando ao longo do ano. Festas, visitas e atividades ficam 
registradas para que toda a comunidade escolar possa vÃª-las.

Apesar de nenhum de nÃ³s ser profissional nesta Ã¡rea, a tecnologia estÃ¡ ao 
nosso alcance e precisamos tomar posse dela a nosso favor.

[FOTO]

Mas nem sÃ³ de tecnologia vive a escola do sÃ©culo XXI. A tradiÃ§Ã£o nÃ£o pode 
ser abandonada e, casando-se com a tecnologia, ainda vai gerar muitos projetos. 
O blog registrou a Maratona de HistÃ³rias interna que ocorreu em Novembro. A 
ideia surgiu depois da participaÃ§Ã£o da escola na Maratona de HistÃ³rias da 3
 CRE registrada no blog 
Salas de Leitura CRE 03

. A professora da sala de leitura Adriana Mara resolveu colocar os professores e
funcionÃ¡rios para atuar na peÃ§a Dona Baratinha.

Encenando a TradiÃ§Ã£o com ColaboraÃ§Ã£o

Os 
contos da carochinha
 sÃ£o as histÃ³rias da tradiÃ§Ã£o oral portuguesa que chegaram atÃ© nÃ³s 
atravÃ©s dos nossos colonizadores. Carocha ou carochinha seria uma senhora muito
idosa que distrairia as crianÃ§as com seus contos, mas tambÃ©m Ã© sinÃ´nimo de 
barata em Portugal. Sendo assim, O Casamento da Dona Baratinha seria a principal
dessas histÃ³rias. De origem imprecisa, parecem datar da Idade MÃ©dia como a 
maioria dos contos de fadas de origem inglesa ou germ
nica, mas nem tÃ£o famosos na literatura mundial. Nos paÃ-ses de lÃ-ngua 
portuguesa, sÃ£o bastante conhecidas e recontadas.

O elenco foi duplo e a peÃ§a foi encenada em vÃ¡rias sessÃµes na Sala de 
Leitura. Professores e funcionÃ¡rios se revezaram entre os personagens. As 
crianÃ§as ficaram encantadas nÃ£o sÃ³ com a bela histÃ³ria, mas em ver pessoas 
tÃ£o prÃ³ximas atuando e mergulhando com elas no mundo da magia.

A tradiÃ§Ã£o proporciona essa proximidade entre as geraÃ§Ãµes. A geraÃ§Ã£o que 
conta a histÃ³ria rejuvenesce no olhar encantado da geraÃ§Ã£o que ouve. A 
histÃ³ria se renova e nunca morre no coraÃ§Ã£o dos que participaram desse 
momento. A tecnologia nos permite comungar dessa magia. Confira o vÃ-deo com as 
fotos da apresentaÃ§Ã£o da Dona Baratinha.

 [VÃDEO]

Agora que tal seguir o blog e, com comentÃ¡rios, incentivÃ¡-los neste inÃ-cio. 
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NÃ£o esqueÃ§am de conferir tambÃ©m as fotos da 
Semana da AlimentaÃ§Ã£o
.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/12/2011 20:59
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/12/2011

 <TÃTULO>
Refletindo sobre 2011 - 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre.

Fim de ano: Ã©poca de rever o caminho jÃ¡ percorrido e preparar a estrada pela 
qual seguiremos. A 3
 CRE esteve com as sementes em mÃ£os, plantou e, em alguns casos, jÃ¡ colheu.

Revendo as mais de 
85 postagens publicadas
 ao longo de 2011, nÃ£o hÃ¡ como nÃ£o sorrir com as habilidades adquiridas com 
algum suor e muita alegria. Alegria que vem tambÃ©m das pessoas que conheci. 
Profissionais antenados com o que fazem, orgulhosos de trabalhar na educaÃ§Ã£o e
aprendizes em seu fazer pedagÃ³gico. Professores e aprendizes, sim. Nenhum deles
teve pudor em pesquisar, perguntar e aprender coisas novas para todos nÃ³s. SÃ£o
Ritas, LaÃ-ses, AdÃ©lias, ClÃ¡udias, Marcos, T
nias e outros que se tornaram terreno fÃ©rtil para as sementes lanÃ§adas. Gente 
que aprendeu com prazer e compartilhou seu saber atravÃ©s de blogs, twitter, 
facebook ou pessoalmente em sua prÃ¡tica pedagÃ³gica. Gente sem medo do novo, 
que encara os desafios e cresce com eles. Sei que ainda hÃ¡ muitos aprendizes em
nossa CRE que ainda nÃ£o tive o prazer de encontrar, mas, para isso, temos todo 
o 2012.

[FOTO]

 Ãrvores de Natal fotografadas em visita Ã  E.M. Nicolau AntÃ´nio Taunay

Gostaria de fazer alguns destaques. Momentos especiais que vivemos juntos. Como 
o post 
Festas Juninas das escolas da 3
 CRE: mantendo a tradiÃ§Ã£o escolar
, em que recebi tantas fotos que foi difÃ-cil organizÃ¡-las em vÃ-deo. Ou o 
Degusta AlemÃ£o 2011 - 2
 ediÃ§Ã£o
, quando tive oportunidade de ver tantos bons trabalhos sob a temÃ¡tica 
culinÃ¡ria. Com certeza, cada um dos leitores terÃ¡ um momento que acredita 
especial. EntÃ£o, compartilhe conosco nos comentÃ¡rios.

[FOTO]
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PresÃ©pio da E.M. SuÃ©cia retirado de foto em seu blog 

Certamente, muitos escolherÃ£o como destaque o TrofÃ©u Rioeduca. O 
CIEP VinÃ-cius de Moraes
 representou a 3
 CRE na categoria Rio Aquarela do Brasil. Tivemos dois blogs bem colocados na 
categoria Blogs de Escolas. O blog da 
E.M. SuÃ©cia
 ficou em sexto colocado na votaÃ§Ã£o popular ficando de fora por pouco. A 
E.M. FÃ©lix Pacheco
 chegou Ã  final na quarta colocaÃ§Ã£o da votaÃ§Ã£o popular. Ano que vem tem 
mais e, com certeza, nossa CRE terÃ¡ ainda mais representantes. Basta ver a 
variedade e a qualidade dos projetos postados aqui.

[FOTO]

 Ãrvore de Natal da 
Turma da Tagore
 compartilhada em seu blog

Afinal, sÃ£o mais de 50 blogs listados entre blogs de rioeducadores e de 
unidades escolares. SÃ£o muitas atividades e projetos sendo compartilhados 
diariamente, ainda que nem todos estejam atualizados regularmente. Aqui, preciso
abrir um parÃªntesis e fazer um destaque especial ao blog da 
E.M. Carlos Gomes
. NÃ£o tenho competÃªncia para nomeÃ¡-lo o blog mais bonito, mais atualizado ou 
melhor. Posso somente falar da vontade de aprender, do desejo de compartilhar 
que percebi, primeiramente, nos e-mails trocados e, depois, pessoalmente, ao 
visitar a escola. Eles sÃ£o o exemplo de que nÃ£o Ã© preciso ser especialista em
informÃ¡tica para manter um blog escolar. Um pouco de pesquisa, compartilhando 
conhecimentos com seus pares e Ã© possÃ-vel fazer um belo trabalho. Confiram.

[FOTO]

 Ãrvore de Natal compartilhada no blog de 
E.M. Carlos Gomes

Confiram tambÃ©m o vÃ-deo que preparei com os logos dos blogs da 3
 CRE. NÃ£o apareceu na lista? Deixe-nos conhecer seu blog, compartilhe. Ainda 
nÃ£o tem o seu blog ou o da sua escola? Se eu puder ajudar, envie um e-mail. 
Estarei aguardando. Aqui vai um trecho da m
sica que acompanha o vÃ-deo. Ã‰ minha mensagem para 2012.
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 Nunca se entregue, nasÃ§a sempre com as manhÃ£s...

Deixe a luz do sol brilhar no cÃ©u do seu olhar!

     FÃ© na vida! FÃ© no homem, fÃ© no que 
virÃ¡!

     NÃ³s podemos tudo,

     NÃ³s podemos mais!

     Vamos lÃ¡ fazer o que serÃ¡ ?!

Gonzaguinha 

 [VÃDEO]
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3Âªcre
(223)

 <COMENTÃRIOS>

Gostaria de parabenizar Ã s Unidades Escolares da 3ÂªCRE, pelo desempenho 
brilhante durante todo ano de 2011. 
FELIZ 2012!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 28/12/2011 08:07

Muito lindo, Angela! O prazer de fazer parte deste trabalho Ã© fascinante! 
Obrigada pelo carinho...
"A tarefa essencial do professor Ã© despertar a alegria de trabalhar e de 
conhecer."
(Albert Eisntein)
Postado por 
TÃ¢nia Cruz
 em 28/12/2011 08:37

BelÃ-ssimo trabalho, Angela! ParabÃ©ns!!! Ã‰ muito bom ver o trabalho de todos, 
crescer com outras ideias e alimentar novos ideias!!! FELIZ ANO NOVO!!!
Postado por 
Maria Carolina Mattos MacÃªdo
 em 28/12/2011 08:59

"Nenhum de nÃ³s Ã© tÃ£o bom, quanto todos nÃ³s juntos."
Postado por 
DANIELE
 em 28/12/2011 11:28

ParabÃ©ns, unidades escolares da E/SUBE/3Âª CRE!
Postado por 
Eduardo Assimos
 em 28/12/2011 11:38

FÃ© na vida! FÃ© no homem, fÃ© no que virÃ¡!
 NÃ³s podemos tudo,
 NÃ³s podemos mais!

 Vamos lÃ¡ fazer o que serÃ¡ ?!â€

Angelinha,
quando vejo o seu trabalho, a minha admiraÃ§Ã£o por vocÃª sÃ³ faz aumentar.Sem 
palavras...
Continue acreditando. Ã‰ possÃ-vel !

  "VAMOS LÃ FAZER O QUE SERÃ?!"
Um ANO NOVO de muito trabalho e novas descobertas!
Beijocas
Postado por 
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Maria Lucia
 em 28/12/2011 12:29

Ã‰ maravilhoso vermos o quanto 2011 foi  produtivo na 3Âª Cre. ParabÃ©ns a todos
os envolvidos que fizera um excelente trabalho. Ã‰ emocionante ver tudo isso! 
Super beijos!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 28/12/2011 13:59

Fim de ano... Ã© tempo de refletir... repensar algumas prÃ¡ticas... aparar 
arestas... comemorar os acertos. O ano de 2011 foi de muitas descobertas... 
algumas escolas perderam o medo de tentar , ousar e criaram os seus Blogs. 
ParabÃ©ns escolas da 3Âª CRE  , demais CREs e, especialmente, a Angela Freitas 
por tornar possÃ-vel conhecermos tÃ£o belos trabalhos dessa Rede imensa que Ã© a
do RJ. Que novos Blogs tomem forma e ganhem vida em 2012! ParabÃ©ns!
Postado por 
Rosana Sales
 em 28/12/2011 19:58

ParabÃ©ns 3 CRE! Feliz 2012 para todos.
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/12/2011 20:44

Angela, parabÃ©ns por tudo que vocÃª realizou e obrigada pelo incentivo e 
carinho com o trabalho das escolas da 3Âª CRE!
Postado por 
ClÃ¡udia Fonseca
 em 29/12/2011 00:23

ParabÃ©ns a todos da 3Âª CRE que tiveram fÃ© na vida e fÃ© no homem, que Ã© 
capaz de transformar o presente incerto num futuro brilhante. Feliz Ano novo a 
todos nÃ³s, com saÃºde e esperanÃ§a!!
Postado por 
Marisa Saddock
 em 29/12/2011 00:27

ParabÃ©ns pela postagem ! ParabÃ©ns 3Âª CRE!Feliz 2012!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 29/12/2011 08:45

ParabÃ©ns Angela pelo super Post! Excelente cobertura da multiplicidade 
produtiva que emana da nossa CRE! Feliz 2012 com Muita SaÃºde para todos NÃ³s!
Postado por 
Marco A. Ananias
 em 29/12/2011 18:36

ParabÃ©ns Ã‚ngela pelo post, pelo incentivo a todas as escolas em mostrar o seu 
trabalho, pelo estÃ-mulo para que ousemos, por estar sempre disposta a ajudar no
que for preciso. As escolas da 3Âª CRE fazem um trabalho belÃ-ssimo e tÃªm um 
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enorme potencial, as mÃ-dias estÃ£o Ã  nossa disposiÃ§Ã£o ainda que muitas vezes
seu uso ainda seja um mistÃ©rio para muitos, mas era preciso ter alguÃ©m para 
ouvir, alguÃ©m com quem contar no caso de dÃºvidas, alguÃ©m com quem 
compartilhar nossas aÃ§Ãµes. NÃ£o somos profissionais em informÃ¡tica, mas o 
verdadeiro educador tem vontade de ensinar e aprender e aÃ- surgiu o RIOEDUCA 
dando oportunidade para que as escolas compartilhem conhecimentos e 
experiÃªncias, transformando a rede municipal numa grande aldeia tecnolÃ³gica e 
em nossa CRE recebemos um anjo como representante para que toda esta interaÃ§Ã£o
fosse possÃ-vel, e este anjo Ã© certamente Ã‚NGELA REGINA DE FREITAS. ParabÃ©ns 
ao trabalho do blog de todas as escolas  e parabÃ©ns Ã  nossa querida 
representante. E que venha 2012, com muitas realizaÃ§Ãµes, muita luta e muitas 
vitÃ³rias para todos nÃ³s. Que Deus abenÃ§oe e proteja a todos, um Feliz Ano 
Novo especialmente para nossa madrinha dos blogs, a profÂª Ã‚ngela Freitas! 
Sucesso e tudo de bom!
Postado por 
RITA LUSIÃ‰ COELHO VELOZO
 em 29/12/2011 21:48

ParabÃ©ns! Angela, adorei te conhecer! 
2011 foi um ano de muitas conquistas...
Que realmente em 2012 possamos fazer a diferenÃ§a e que esta troca de saberes se
multiplique entre as Unidades Escolares.
Postado por 
Marcia Pessoa
 em 29/12/2011 23:20

Obrigada a todos os amigos da 3Âª CRE pelas palavras carinhosas. Conto com todos
para " fazer o que serÃ¡" em 2012
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 30/12/2011 08:19

ParabÃ©ns Angela pelo belo trabalho que vc vem desenvolvendo ao longo do ano. 
Concordo com suas palavras sobre as "habilidades adquiridas" foram muitas... e 
ainda faltam tantas outras, mas 2012 estÃ¡ aÃ- e nossa jornada continua querida.
Feliz 2012 a toda equipe da 2Âª CRE.
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 30/12/2011 18:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/12/2011

 <TÃTULO>
Um mergulho para as OlimpÃ-adas da NataÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.
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Paulo Henrique CÃ¡sseres Teixeira, aluno da Escola Municipal Joaquim da Silva 
Gomes, da 10
 CRE, mergulha, imaginando fazer parte da HistÃ³ria do Brasil OlÃ-mpico em 2016.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Que lindo! ParabÃ©ns ao aluno Paulo Henrique CÃ¡sseres Teixeira. Que Deus o 
abenÃ§oe e dÃª um caminho de vitÃ³rias, ele merece.
FELIZ NATAL!
ReginaBizarro_Representante do rioeduca na 5ÂªCRE
Postado por 
ReginaBizarro
 em 21/12/2011 08:02

ParabÃ©ns ao aluno Paulo Henrique ! Siga em frente! Sucesso!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 22/12/2011 08:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 20/12/2011

 <TÃTULO>
MÃªs Especial na E.M.Escritora Clarice Lispector

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.
A E.M. Escritora Clarice Lispector estÃ¡ localizada no Rio das Pedras e atende
cerca de 350 crianÃ§as da EducaÃ§Ã£o Infantil. Dezembro Ã© um mÃªs marcante para
a escola.MÃªs do aniversÃ¡rio da patronesse Clarice Lispector, criaÃ§Ã£o da 
escola em 31 de dezembro de 2004, inauguraÃ§Ã£o da Sala de Leitura Daniel 
Munduruku em dezembro de 2007 e
 claro, Ã©poca de comemoraÃ§Ãµes natalinas!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Visite o blog da escola
para saber mais:
www.semeamar.blogspot.com
Para saber mais sobre Daniel Munduruku:
http://danielmunduruku.blogspot.com/
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7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa escola Ã© a confirmaÃ§Ã£o de que apostar no afetivo, na prÃ¡tica reflexiva
e no respeito ao potencial das crianÃ§as Ã© o caminho.
Por todo o tempo investimos no brincar e nas interaÃ§Ãµes permeados pela 
literatura infantil. Belo texto Roberta e fica o agradecimento a todas as 
pessoas que juntas vÃ£o construindo a E.M.Escritora Clarice Lispector-Lugar de 
Gente Feliz. ParabÃ©ns equipe!
Postado por 
Lu Ramos
 em 20/12/2011 20:13

O investimento na relaÃ§Ã£o lÃºdica e prazerosa da crianÃ§a com obras 
literÃ¡rias acontece diariamente. Os projetos desenvolvidos levam crianÃ§as, 
responsÃ¡veis e equipe para um mundo, de descobertas, mistÃ©rios, surpresas e 
brincadeiras, que diverte e ensina. O seu texto Roberta resume muito bem o 
trabalho desenvolvido. Feliz e agradecida por fazer parte da histÃ³ria da E.M. 
Escritora Clarice Lispector-Lugar de Gente Feliz. ParabÃ©ns equipe!
Postado por 
Denise Martins dos Santos
 em 20/12/2011 23:24

ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido e pelo exemplo a ser seguido. Nos dias de 
hoje os exemplos sÃ£o cada vez mais raros.
Postado por 
J Alexandre SC
 em 21/12/2011 07:48

ParabÃ©ns pela garra e dedicaÃ§Ã£o de todos os que formam esta brilhante equipe:
funcionÃ¡rios de apoio, professores e direÃ§Ã£o.
ParabÃ©ns por acreditarem que Ã© possÃ-vel fazer uma  educaÃ§Ã£o PÃšBLICA  de  
qualidade.
Continuem neste dignificante  caminho, pois, sÃ³ com uma BOA EDUCAÃ‡ÃƒO podemos 
fazer um MUNDO MELHOR.
PARABÃ‰NS !!!!!!!!!!!
Postado por 
Vilma Soares de Souza
 em 21/12/2011 09:28

Roberta, muito profissional e verdadeira essa reportagem, parabÃ©ns! Essa escola
realmente merece destaque para continuar incentivando os profissionais tÃ£o 
diferenciados que lÃ¡ trabalham. NÃ£o posso esquecer de mencionar os pais e 
responsÃ¡veis que valorizam a educaÃ§Ã£o e estÃ£o sempre prontos a contribuir 
com o todo. Valeu minha Escola do coraÃ§Ã£o!!!!!
Postado por 
Nelma de Souza
 em 21/12/2011 09:35
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Linda trajetÃ³ria.
ParabÃ©ns!
Postado por 
Eduardo Gomes
 em 21/12/2011 19:09

ParabÃ©ns a toda equipe da Escola,Ã© muito bom ver um trabalho sendo 
reconhecido, elogiado e crescendo cada vez mais. ParabÃ©ns e forÃ§a a todos!!
Postado por 
Ilma Soares
 em 21/12/2011 20:01

Sei que sou suspeita em falar desta escola, afinal estou hÃ¡ 7 anos lÃ¡ dentro, 
participando do seu crescimento. Vivendo os seus conflitos, suas alegrias,  seus
desafios,  suas  surpresas, suas dores e amores... vivendo a construÃ§Ã£o de uma
EQUIPE, no real sentido da palavra.  Acreditamos que sÃ³ o coletivo pode 
construir este trabalho que vem sendo reconhecido a cada ano. Tentamos manter 

 â€œnossas chamas acesasâ€ com muita alegria e garra, pois os alunos precisam 
olhar e perceber a verdade e entrega de cada um de nÃ³s, pois, sÃ³ assim a 
aprendizagem poderÃ¡ acontecer. Compromisso, Ã©tica, responsabilidade, foco,  
consciÃªncia da essÃªncia da nossa profissÃ£o que Ã© EDUCAR. Junto a isso, o 
olhar para o companheiro de trabalho reconhecendo o quanto cada um Ã© importante
dentro deste processo, valorizando o ser humano Ãºnico que Ã©. PARABÃ‰NS E MUITO
OBRIGADA A TODOS QUE FAZEM PARTE DESTA EQUIPE E A TODOS QUE NOS DÃƒO APOIO E QUE
VIBRAM COM CADA CONQUISTA, NOS ALIMENTANDO DE ENERGIA PARA CONTINUARMOS 

 ACREDITANDO, â€œSEMEANDO, CRESCENDO E ACONTECENDOâ€!
Postado por 
Maristela
 em 22/12/2011 08:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/12/2011

 <TÃTULO>
Natal no EDI Ana Carolina Pacheco da Silva

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.
O EDI Ana Carolina Pacheco da Silva estÃ¡ localizado na Cidade de Deus e 
realizou sua festa natalina no dia 12 deste mÃªs com grande alegria! Afinal, 
Ã© Natal , momento doce e cheio de significado para as nossas vidas. Ã‰ tempo de
repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. Ã‰ momento de 
deixar nascer a crianÃ§a pura, inocente e cheia de esperanÃ§a que mora dentro de
nossos coraÃ§Ãµes.
 Com essas belas palavras, a Diretora PatrÃ-cia iniciou seu relato contando 
sobre a bela festa que encantou as crianÃ§as, transformando sonhos em realidade.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Que EDI linda! Que fraldÃ¡rio maravilhoso! EspaÃ§o privilegiado. 
ParabÃ©ns pelo trabalho com nossos bebÃªs!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 22/12/2011 00:18

ParabÃ©ns, vocÃªs merecem.
Postado por 
Eduardo Paiva
 em 22/12/2011 18:01

FOI TUDO MARAVILHOSO! NOSSOS PEQUENOS TALENTOS FICARAM EXTASIADOS COM O PAPAI 
 NOEL! COM CERTEZA UMA EXPERIÃŠNCIA INESQUECÃVEL; TANTO PARA OS ALUNOS COMO PARA 

NÃ“S EDUCADORES QUE PUDEMOS PRESENCIAR TANTA ALEGRIA !
Postado por 
ARIANA
 em 22/12/2011 18:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 20/12/2011

 <TÃTULO>
O Ano da QuÃ-mica no NÃºcleo de Arte Leblon â€“ Parte 1

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, artesvisuais, artescÃªnicas.

     A partir de uma proposta da IUPAC 
(UniÃ£o Internacional da QuÃ-mica Pura e Aplicada) o ano de 2011 foi reconhecido
pela UNESCO como o 
Ano Internacional da QuÃ-mica
.

     Em 2011 os professores do N
cleo de Arte Leblon receberam o desafio de estabelecer um diÃ¡logo entre a 
quÃ-mica e a arte.
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[FOTO]

No mÃªs de dezembro tive a oportunidade de entrar em contato com o professor 
AndrÃ© Brilhante, que me apresentou o espaÃ§o dedicado ao N
cleo de Arte Leblon e o belÃ-ssimo trabalho realizado pela equipe durante este 
ano.

O ano de 2011 trouxe experiÃªncias inovadoras para os professores que atuam 
neste espaÃ§o, pois receberam o desafio de estabelecer um diÃ¡logo entre a 
quÃ-mica e a arte, procurando discutir as questÃµes relacionadas ao campo da 
quÃ-mica na Ã¡rea da arte.

O tema proposto foi desenvolvido com bastante habilidade pelo grupo de 
professores. Foram oferecidas durante o ano de 2011 oficinas de Artes Visuais, 
Arte LiterÃ¡ria, Ballet, DanÃ§a AcrobÃ¡tica, DanÃ§a Contempor
nea, M
sica, Teatro, VÃ-deo e VÃ-deodanÃ§a.

Nesta postagem conheceremos um pouco sobre as oficinas de Arte LiterÃ¡ria, 
Teatro, VÃ-deo e as Aulas Abertas. 

Arte LiterÃ¡ria

[FOTO]

Arte LiterÃ¡ria vivenciou em 2011 uma experiÃªncia 
nica. 
A QuÃ-mica das TransformaÃ§Ãµes
. Ideias foram transformadas em aÃ§Ã£o dramÃ¡tica e dessas misturas resultaram 
vÃ¡rias histÃ³rias e duas fotonovelas: 
As aventuras da turma da pesada
 uma aventura adolescente e 
O relÃ³gio desconhecido e as viagens pelo mundo
.

Trabalhamos imaginaÃ§Ã£o, roteiro, texto e imagens e tivemos momentos de alegria
e de farta produÃ§Ã£o. Com os alunos iletrados fizemos livros de pano partindo 
desde a tintura do pano em conjunÃ§Ã£o com Artes PlÃ¡sticas atÃ© as histÃ³rias 
inventadas por eles a partir do sensÃ-vel proposto pela quÃ-mica.
 - Relato dos professores. 

Teatro
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[FOTO]

Nas oficinas de teatro os alunos puderam participar da elaboraÃ§Ã£o de diversas 
peÃ§as teatrais como: 
A QuÃ-mica da Folia
, 
Chocolate com FeitiÃ§o
, 
O Tesouro de Bresa
 e 
As Trapalhadas de pai Francisco e Catirina...
. 

A linguagem teatral traz in
meros benefÃ-cios para a formaÃ§Ã£o do aluno, tais como: auxÃ-lio na leitura e 
na escrita, a perda da timidez, o desenvolvimento da criatividade, da 
corporeidade, da socializaÃ§Ã£o e formaÃ§Ã£o de plateia
. 
 Relato dos professores

VÃ-deos

[FOTO]

Ampliamos o trabalho em VÃ-deo em 2011 para uma pesquisa acerca da imagem 
estÃ¡tica (fotografia) e em movimento. Com o trabalho, educamos o aluno do N
cleo para estabelecer um novo olhar sob o ambiente ao seu redor, enxergando a 
QuÃ-mica atravÃ©s de um novo prisma.
-
 Relato dos professores

Aulas Abertas

[FOTO]

As Aulas Abertas tem o objetivo de divulgar o trabalho realizado no N
cleo de Arte Leblon. Nestas aulas alunos das escolas municipais e familiares 
sÃ£o convidados para assistirem e participarem de oficinas, proporcionando uma 
integraÃ§Ã£o N
cleo/Escola/FamÃ-lia.

RelatÃ³rio
Final do N
cleo de Arte Leblon - 2011

 [VÃDEO]
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ParabÃ©ns aos professores do N
cleo de Arte Leblon pelo excelente trabalho realizado em 2011.

ConheÃ§a mais sobre o trabalho do N
cleo de Arte Leblon acessando o blog http://naleblon.blogspot.com/

O portal Rioeduca Ã© um espaÃ§o feito por professores e para professores que 
fazem a educaÃ§Ã£o carioca. Os relatos dos projetos realizados em sua escola 
tambÃ©m podem ser divulgados aqui, basta entrar em contato com o representante 
do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicaÃ§Ã£o? EntÃ£o deixe um comentÃ¡rio.

Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata. carvalho@rioeduca.net
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2Âªcre
(192)

artesvisuais
(68)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a postagem!! ParabÃ©ns a todos que integram a equipe do NÃºcleo de Artes 
Leblon por realizarem esse trabalho tÃ£o maravilhoso!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 20/12/2011 00:32

Temos muito orgulho em fazer parte desta equipe maravilhosa! ParabÃ©ns a todos!
Ficamos felizes em ver o resultado de um trabalho que reflete o empenho dos 
professores na construÃ§Ã£o do conhecimento do aluno em Arte!
Aqui vai um agradecimento especial Ã  Renata Carvalho e Ã  todos da 2ÂªCRE.
Um Feliz Natal!
Tereza e Leninha
NÃºcleo de Arte Leblon
Tel. 2274.7746
Postado por 
Elena Gurgel Pires
 em 20/12/2011 12:26

ParabÃ©ns Renata Carvalho e tambÃ©m  Ã  todos que fizeram parte deste trabalho, 
Ã© com certeza o resultado do trabalho de professores competentes e empenhados 
numa educaÃ§Ã£o de qualidade..Aproveito para desejar Ã¡ todos um Feliz Natal e 
um Ano de Novo repleto de Projetos e RealizaÃ§Ãµes continuas..bjos :-)
Postado por 
Josina Coelho
 em 20/12/2011 14:18

Obrigada, Elena! Fiquei muito feliz em conhecer e poder divulgar o lindo 
trabalho do NÃºcleo de Arte Leblon.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 21/12/2011 09:23

ParabÃ©ns aos alunos das Oficinas de Teatro que, pelo dedicaÃ§Ã£o, empenho e 
criatividade, tornaram sucesso as produÃ§Ãµes teatrais em 2011. ParabÃ©ns Ã s 
coordenadoras Tereza e Leninha, entusiastas deste programa tÃ£o importante para 
a cultura dos alunos do municÃ-pio do Rio de Janeiro.  Feliz 2012!
Postado por 
FlÃ¡vioMOTA
 em 21/12/2011 11:07
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ParabÃ©n ao NA Leblon que sempre faz um trabalho de alta qualidade. Valeu!
Postado por 
NÃºcleo de Arte Copacabana
 em 21/12/2011 12:35

ParabÃ©ns para a  equipe do NÃºcleo de Arte pelo trabalho e competÃªncia !
Postado por 
PÃ³lo Arthur da Costa e Silva
 em 21/12/2011 16:06

ParabÃ©ns pelo blog. Ele estÃ¡ muito bonito. Adorei o vÃ-deo ;-) Voltarei sempre
para saber das novidades! Abs Rose
Postado por 
Rosemary
 em 21/12/2011 17:26

ParabÃ©ns pelo post! Temos que divulgar mesmo experiÃªncias tÃ£o bem sucedidas 
como essa no Nucleo de Arte Leblon por todo o Municipio. Temos aqui um trabalho 
de referencia em Arte! Obrigado Renata pela linda matÃ©ria!!!
Postado por 
Andre Brilhante
 em 22/12/2011 09:14

ParabÃ©ns Ã  toda equipe do NÃºcleo de Artes Leblon, por todo esforÃ§o e 
dedicaÃ§Ã£o e por proporcionarem aos nossos filhos o direito Ã  cultura, 
entretenimento e educaÃ§Ã£o de qualidade. Um grande abraÃ§o Ã  todos.
Postado por 
Erika Rosana Pinheiro
 em 26/12/2011 19:32

A postagem estÃ¡ Ã³tima. O NÃºcleo de Artes Leblon desempenhou um grande 
trabalho no ano de 2011, passando por cima de todas as dificuldades encontradas 
durante esse percurso, isso que eu chamo de superaÃ§Ã£o, competÃªncia e vontade 
de fazer aquilo que gosta, isso vale tambÃ©m para a 2Âª CRE em geral. Todos 
estÃ£o de parabÃ©ns..
AbraÃ§os

Atenciosamente, 
Lucas Batista
Postado por 
Lucas Batista
 em 29/12/2011 04:41

Nossa.... Foram tantas emoÃ§Ãµes no nÃºcleo.
Ah, e o FlÃ¡vio Ã© professor MARAVILHOSO.o/
SÃ³ tenho a agradecer pela oportunidade e pelas emoÃ§Ãµes vividas no palco do 
NÃºcleo de arte do Leblon (entre outros) .. o/
Postado por 
Rosemary
 em 02/01/2012 14:30
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 20/12/2011

 <TÃTULO>
CafÃ© LiterÃ¡rio na E. M. Jorge de Lima com Escritor Herick Punchinelli

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

A Escola Municipal Jorge de Lima contou com a presenÃ§a do escritor Herick 
Punchinelli, autor de 
O Garoto Rico que queria se comparar com Um Menino Pobre
, no CafÃ© LiterÃ¡rio oferecido aos alunos e a comunidade local.

[FOTO]

O autor falou aos responsÃ¡veis sobre a import
ncia da interaÃ§Ã£o entre a escola e a comunidade, falou tambÃ©m
 sobre a
 import
ncia dos pais participarem ativamente na educaÃ§Ã£o de seus filhos e o quanto Ã©
necessÃ¡rio que estimulem a leitura desde
 cedo, sendo estes, os responsÃ¡veis, os maiores exemplos de leitores.

[FOTO]

Os alunos realizaram diversas apresentaÃ§Ãµes atravÃ©s de leitura prÃ©via. 
Inclusive os alunos da 
turma 1401
, da 
professora CÃ©lia Pureza
, apresentaram a encenaÃ§Ã£o do livro 
O GAROTO RICO QUE QUERIA SE COMPARAR COM UM MENINO POBRE
. Que encantou a todas da escola.

[FOTO]

O autor que Ã© ex-aluno da Escola Municipal Jorge de Lima autografou livros e 
com muita simpatia fotografou, juntamente com sua agradÃ¡vel esposa, com a 
equipe pedagÃ³gica e administrativa da escola, com alunos e tambÃ©m 
responsÃ¡veis.

[FOTO]
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Foi um dia bastante agradÃ¡vel onde a valorizaÃ§Ã£o da leitura esteve presente e
os nossos alunos puderam ver de perto o sucesso de alguÃ©m que como eles, 
cresceu nesta comunidade, foi aluno da mesma rede de ensino e alcanÃ§ou seus 
sonhos de crianÃ§a: Ser um escritor!

[FOTO]

O vÃ-deo a seguir traz as imagens completas do evento

 [VÃDEO]
A vida me ensinou a dizer adeus Ã s pessoas que amo, sem tirÃ¡-las do meu 
coraÃ§Ã£o.

Charles Chaplin

O Rioeduca gostaria de prestar uma homenagem especial a 
Diretora ValÃ©ria Dias 
que tanto contribuiu para o importante trabalho que vem sendo desenvolvido nesta
unidade escolar. Que a sua despedida, depois de tantos anos, tenha
um sabor de dever cumprido. ParabÃ©ns a vocÃª e a toda equipe da E. M. Jorge de 
Lima, que sempre nos brinda com seus projetos.

Fonte: 
http://emjorgelima.blogspot.com/

Se a sua escola estÃ¡ integrada em algum projeto, aproveite para divulgar. Este 
espaÃ§o foi criado para isso. Basta enviar um e-mail ao representante da 
sua CRE 
com um breve relato e registros de imagens (fotos, vÃ-deos ou ppt), que vocÃª 
tambÃ©m poderÃ¡ fazer parte desta 
REVOLUÃ‡ÃƒO.

Onde me encontrar:

     Prof
 MÃ¡rcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/12/2011

 <TÃTULO>
Tempo de CelebraÃ§Ã£o!

<TAGS>
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Tags: 
1Âªcre, eventos.

 [VÃDEO]

As escolas e creches da Primeira Coordenadoria da EducaÃ§Ã£o nÃ£o mediram 
esforÃ§os para terminar o ano em alto estilo! Muita festa e confraternizaÃ§Ã£o 

para comemorar mais um ano de muitas alegrias.

Ã‰ dezembro, Ã© tempo de celebraÃ§Ã£o!!

[FOTO]

Final de ano em escola Ã© um momento pra lÃ¡ de agitado! Tem avaliaÃ§Ãµes 
finais, correÃ§Ãµes, Conselho de Classe, ReuniÃ£o de Pais , porÃ©m tambÃ©m hÃ¡ 
dias de celebraÃ§Ã£o. E o que festejamos em dezembro? O Natal, as vitÃ³rias 
alcanÃ§adas, as pequenas e grandes conquistas, 
as amizades que fizemos...

No mÃªs de dezembro agradecemos pela vida, festejamos o amor, desejamos boas 
novas aos nossos parentes e amigos. Algumas escolas enfeitam seus murais com 
bolas coloridas e desenhos natalinos. Algumas, convidam Papai Noel para dar asas
Ã  imaginaÃ§Ã£o das crianÃ§as, outras constroem o presÃ©pio e relembram o 
nascimento de Jesus.

[FOTO]

Muitas sÃ£o as comemoraÃ§Ãµes, mas o que importa mesmo Ã© a mÃ¡gica que existe 
nesta Ã©poca do ano: Pessoas se abraÃ§am, trocam presentes, renovam laÃ§os, 
buscam a paz e o amor.

Nas escolas e creches da Primeira Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o muitas festas e 
confraternizaÃ§Ãµes aconteceram, fazendo a alegria de mestres, professores, 
adolescentes e crianÃ§as. Atividades, peÃ§as musicais, trabalhos de arte e 
coreografias fizeram parte da comemoraÃ§Ã£o nas nossas unidades.

[FOTO]

O Rioeduca compartilha com todos as lindas imagens enviadas pelas escolas. 
Certamente, vocÃª irÃ¡ se inspirar ainda mais para as festas de final de ano, 
apÃ³s ver o vÃ-deo que 
preparamos com todo carinho: .

Estamos preparando uma postagem sobre 
formatura dos alunos.

Se sua escola registrou, envie fotos e um pequeno relato para

ruteferreira@rioeduca.net
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Rute, olÃ¡ escolas da 1ÂªCRE. 
Nossas escolas estÃ£o dando um show de talentos e trabalhos! Muito orgulho! 
ParabÃ©ns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 22/12/2011 00:15

Todos percebemos o crescimento dos Blogs e da interaÃ§Ã£o de alunos e 
professores nas redes sociais e em especial o crescimento de acessos ao 
Rioeduca, nosso portal! Aqui acompanhei a 1Âª CRE e todas as outras e conheci 
excelentes trabalhos que enriqueceram minha vida profissional. SÃ³ tenho a 
dizer: Muito obrigada, Rioeduca!
Postado por 
Neilda
 em 22/12/2011 09:37
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Gostaria de parabenizar todas as escolas da nossa 1Âª CRE,pois sabemos o quanto 
Ã© difÃ-cil chegar ao final do ano com sorrisos e esperanÃ§a!
No entanto,TODAS NÃ“S conseguimos!!
A explicaÃ§Ã£o para todo esse nosso esforÃ§o Ã© simplismente o AMOR pelo que 
fazemos!
Desejo um Natal cheio de luz e um Novo Ano de PROSPERIDADE, SUCESSO,SAÃšDE E 
PAZ!
Denise Monassa
Postado por 
Denise Monassa
 em 22/12/2011 10:34

Querida Rute... parabÃ©ns pela sua dedicaÃ§Ã£o aos nossos Blogs....
Concordo com a colega Regina Bizarro.. nossas escolas estÃ£o dando um show!!!!
Bjs, Feliz Natal e um excelente Ano Novo a todos!!!!
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 22/12/2011 12:30

ParabÃ©ns! Maravilhoso trabalho e fotos lindas.NÃ³s somos a SME!
Postado por 
Fatima Braga
 em 22/12/2011 17:21

ParabÃ©ns 1Âª CRE! Boas festas para todos!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 22/12/2011 17:51

Conforme postagem em meu blog a encenaÃ§Ã£o do presÃ©pio, na nossa festa de 
encerramento, foi mesmo um momento mÃ¡gico. Viva a professora Ana Maria Tribuna,
pelo empenho e carinho! Bjosss
Postado por 
Beth Lopes
 em 22/12/2011 19:58

Muito gostoso esse clima de natal em nossas escolas. ParabÃ©ns pela postagem e 
p,arabÃ©ns as escolas que proporcionam aos alunos momentos tÃ£o bons.
Postado por 
Fabiane
 em 23/12/2011 09:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 24/12/2011

 <TÃTULO>
Natal - Tempo de Milagres!
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<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos, eventos.

 [VÃDEO]

O Rioeduca conta hoje uma linda, 
verdadeira 
 e recente histÃ³ria sobre o milagre do Natal, que ilustrarÃ¡ nossa homenagem a 
todos os professores e amigos leitores do Rioeduca.

[FOTO]

O Natal desperta, em cada um de nÃ³s, sentimentos diversos: amor, saudade, 
alegria, esperanÃ§a... As famÃ-lias se re
nem, os amigos se encontram e os abraÃ§os e presentes sÃ£o sÃ-mbolos da vontade 
de estar sempre juntos.

Nesta Ã©poca, colocamos nossos coraÃ§Ãµes Ã  disposiÃ§Ã£o da reflexÃ£o sobre 
nossa vida e a lembranÃ§a do presÃ©pio, do nascimento de Jesus, do milagre do 
amor e do perdÃ£o se tornam ainda mais intensos.

Natal Ã© esperanÃ§a, estrela cadente, anjos entoando canÃ§Ãµes, crianÃ§as 
felizes ao redor da Ã¡rvore repleta de presentes - Natal Ã© o milagre de Deus.

O Rioeduca conta hoje mais um milagre, destes tÃ£o lindos que acontecem no 
Natal: a professora Lucy Ribeiro, como Lilian Ferreira diz, Ã© o 
anjo
 do Rioeduca e da Educopedia. Lucy estÃ¡ nos programas desde o inÃ-cio, sempre 
muito dedicada para que todas as aÃ§Ãµes planejadas deem certo. 

Com uma longa trajetÃ³ria na EducaÃ§Ã£o, sempre doou o melhor de si e conquistou
uma legiÃ£o de admiradores de seu trabalho e da pessoa Ã-ncrivel que Ã©!
Contar histÃ³rias, fazer poesias, entoar canÃ§Ãµes para os pequenos sempre foi 
sua grande alegria, desde os tempos em que atuava como professora.

No entanto, Lucy desejava contar histÃ³rias nÃ£o sÃ³ para as crianÃ§as da 
escola. Queria dedicar-se nÃ£o apenas ao trabalho que ama, mas ansiava, com todo
coraÃ§Ã£o, ter um filho. HÃ¡ trÃªs anos, Lucy e Marcos, seu esposo, decidiram 
adotar uma crianÃ§a. Cumpriram todos os protocolos exigidos pelos Ã³rgÃ£os 
responsÃ¡veis, mas, desde entÃ£o, nenhuma notÃ-cia. A ansiedade dos meses 
iniciais jÃ¡ dava lugar Ã  saudade dos encantos que sua imaginaÃ§Ã£o sempre 
desenhou.

Mas nÃ£o nos esqueÃ§amos, queridos leitores: 
No Natal, milagres acontecem!
 E, se a beleza da vida estÃ¡ nas suas surpresas, mais uma vez ela se mostrou 
presente.

NÃ£o importa se Ã© o comeÃ§o do ano ou se Ã© vinte de dezembro, a vida 
simplesmente tem o poder de encantar.
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[FOTO]

Os segredos que o destino nos esconde sÃ£o capazes de florir nosso jardim em 
instantes. Ã‰ como se, em um segundo, tudo se transformasse: as nuvens se 
dissipassem, abrindo espaÃ§o para o mais lindo azul. As rosas desabrochassem em 
seus tons peculiares, e o sol fornecesse o calor ideal na mais bela hora da 
manhÃ£. Os passarinhos livres resolvem fazer seu canto e a borboleta vem pousar 
bem pertinho, em seu ombro.

Foi assim, com um telefonema , que a vida de Lucy deu um giro de 360
. Com um telefonema, ela percebeu que o milagre estava acontecendo e que sua 
vida comeÃ§ava a mudar para sempre.

PoderÃ-amos citar os mais lindos versos de amor, para descrever a chegada de 
Gustavo Ã  vida de Lucy , seu esposo Marcos e de todos nÃ³s, que a conhecemos, 
mas, ainda assim, versos e poesias nÃ£o seriam suficientes para relatar com 
fidelidade a emoÃ§Ã£o vivenciada.

Gustavo chegou como um anjo especial, transformando o dezembro em festa, 
renovando os laÃ§os, acendendo a chama da alegria. Gustavo tem olhar sereno, 
sorriso aberto e uma simpatia que contagia.

Eu estava na sala 465, da EducopÃ©dia e do Rioeduca, e fui testemunha de 
momentos que lavaram minha alma em Ã¡gua cristalina e sÃ³ mesmo a pureza de um 
bebÃª e o amor nos olhos de sua mÃ£e podem conter essa magia.
Vinte de dezembro de dois mil e onze entra para a histÃ³ria dessa equipe como o 
dia da felicidade.

Testemunhei abraÃ§os apertados, lÃ¡grimas de alegria, e o compartilhar de um 
amor desperto pela essÃªncia iluminada de uma crianÃ§a.

[FOTO]

Lucy era o amor personalizado. Seu sorriso estampado no rosto parecia nÃ£o 
acreditar na realidade. A emoÃ§Ã£o contagiou a todos que passavam. O pequeno 
Gustavo, de quatro meses, foi agarrado, abraÃ§ado, beijado e amado. E ele 
correspondia com o sorriso mais lindo do mundo!

Amigos, conhecidos, e atÃ© quem nÃ£o conhecia Lucy se emocionou. Ali Deus estava
presente, atravÃ©s do amor da mÃ£e Lucy, atravÃ©s do sorriso inocente de Gustavo
e 
de todo o bem querer das pessoas presentes, que era tÃ£o real que poderia, atÃ© 
mesmo, ser tocado.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Papai do CÃ©u concedeu Ã  Lucy e ao Marcos o maior, o melhor de todos os 
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presentes. Eles irÃ£o presenciar instantes mÃ¡gicos todos os dias: as primeiras 
palavras, os primeiros passinhos, as pequenas quedas na aprendizagem do andar, o
primeiro aniversÃ¡rio, o primeiro dia de escola, o primeiro dever de casa e 
todas as lindas e inimaginÃ¡veis surpresas da vida, que somente um filho pode 
dar.

Fica aqui a homenagem do Rioeduca e meu agradecimento por ter participado de um 
dos momentos mais lindos dessa vida: a chegada do bebÃª de Lucy e Marcos.

projetos
(334)

1Âªcre
(234)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ um milagre de Natal mesmo!! O sorriso do Gustavo irradia luz, alegria!!!Que 
papai do cÃ©u ilumine e proteja toda essa famÃ-lia!!! Feliz Natal!!!
Postado por 
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Roberta Vitagliano
 em 24/12/2011 07:14

Que lindo!!! Gustavo tornarÃ¡ a famÃ-lia mais feliz ainda, veio completar o 
significado do natal e trouxe com ele a alegria de um anjo! PaabÃ©ns Lucy!!
A vocÃª Rute um parabÃ©ns emocionado pela linda homenagem!! 
VocÃª Ã© abenÃ§oada!!!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 24/12/2011 08:50

Lindo texto! ParabÃ©ns! Muitas felicidades, saÃºde e paz para esta linda 
famÃ-lia! Feliz Natal!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 24/12/2011 09:53

Super emocionante, parabÃ©ns pela sensibilidade desse post, amar Ã© realmente 
uma dÃ¡diva e a maternidade Ã© o exemplo mais concreto do amor!! Que as 
benÃ§Ã£os do Natal renovem-se durante todos os anos em sua vida, querido Gustavo
e famÃ-lia!
Postado por 
Ana Accioly
 em 24/12/2011 10:01

Que lindo presente, que esta famÃ-lia seja abenÃ§oada a cada dia e que sejam 
muito felizes!!!! ParabÃ©ns pelo post... FELIZ NATAL!!!!
Postado por 
Fabiane Nogueira
 em 24/12/2011 10:28

NÃ£o poderia ser melhor postagem para tocar os que acompanham o Rioeduca  e 
encher o Natal deles de sentido, esperanÃ§a e alegria! Como eu jÃ¡ disse Ã  
Lucy, este bebÃª foi um presente para ela e ela tambÃ©m, com toda certeza, Ã© o 
melhor presente para a vida dele! Feliz Natal a todos!
Postado por 
Neilda
 em 24/12/2011 10:41

DEUS ilumine esse bebÃª lindo, levando amor a toda famÃ-lia Ribeiro. A Lucy 
recebeu essa dÃ¡diva e nÃ³s, da famÃ-lia RIOEDUCA, recebemos o GustavÃ£o de 
coraÃ§Ã£o aberto e emocionados. Foi mesmo um presente dos cÃ©us! Que DEUS te 
abenÃ§oe e te guarde sempre, Gustavo!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 24/12/2011 11:40

Pela manhÃ£ li no facebook que ela tinha recebido a notÃ-cia da chegada do 
Gustavo e logo depois, entra Lucy na CGG com o bebÃª no colo. Ficamos encantados
e com vontade de tambÃ©m adotar um. Ele Ã© muito simpÃ¡tico e a impressÃ£o que 
ficou Ã© que Gustavo e Lucy se reencontraram, ambos estavam destinados um ao 
outro. Que Gustavo cresÃ§a saudÃ¡vel e seja sempre muito feliz.
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Postado por 
MÃ¡rcia
 em 24/12/2011 15:30

ParabÃ©ns para Lucy e Marcos pelo lindo presente que receberam de Natal - o 
Gustavo! Que Deus abenÃ§Ãµe esta linda famÃ-lia e que vocÃªs possam desfrutar de
muitos momentos mÃ¡gicos como esse ao lado desse anjinho.
Felicidades Lucy...tive a grata satisfaÃ§Ã£o de conhecÃª-la pessoalmente,quando 
estive aÃ- no rioeduca e achei vocÃª "um anjo" de pessoa e simplicidade.Mil 
beijocas 
Ps:Rute adorei essa postagem. ParabÃ©ns! Feliz Natal para vocÃª e para todos.Bjs
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 24/12/2011 15:50

Ã‰ muito bom quando conseguimos realizar nossos sonhos. Muitas mulheres tem 
filhos que sÃ³ nascem do corpo, mas passam longe do coraÃ§Ã£o. Enquanto alguns 
passam nove meses gestando, Lucy passou trÃªs anos gestando uma crianÃ§a que 
nÃ£o tinha ideia de como seria, gestando essa crianÃ§a no coraÃ§Ã£o. A hora do 
parto foi tÃ£o inesperada quanto uma gestaÃ§Ã£o fÃ-sica, gerando a alegria do 
nascimento, nÃ£o de uma crianÃ§a, mas de uma mÃ£e. ParabÃ©ns, Lucy.
Saiba que educar um filho Ã© bem diferente de educar os alunos, porque o aluno 
depois de um tempo a gente devolve pra mÃ£e, mas o filho Ã© pra sempre. Deus te 
deu uma dadiva de natal, nÃ£o se esqueÃ§a de agradecer Ã  Ele.
Postado por 
ProfÂª Edilene
 em 24/12/2011 17:20

Fiquei emocionada ao ler este texto.ParabÃ©ns Lucy pelo belo bebÃª que Deus te 
presenteou.PeÃ§o a Deus sÃ¡ude,paz e muito amor para educar esta crianÃ§a no 
caminho de Deus.
"Ensina a crianÃ§a o caminho em que deve andar e atÃ© qunado envelhecer nÃ£o se 
desviarÃ¡ dele.ParabÃ©ns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/12/2011 20:50

Eu jÃ¡ curti "milhÃµes" de vezes no Facebook as postagens e fotos do pequeno 
Gustavo! Fofo demais! Um lindo presente de Deus para o Natal desta famÃ-lia, um 
presente de Deus para a vida toda! Feliz Natal!  :)
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o
 em 25/12/2011 05:28

Emocionante a histÃ³ria, e verdadeira prova de amor materno, e milagre de Natal.
Que Deus continue abenÃ§oando esta famÃ-lia linda!!!
Postado por 
Priscila Armengol
 em 25/12/2011 09:10

Linda homenagem.... Linda histÃ³ria!!! O Gustavo Ã© lindo!!! ParabÃ©ns Ã  
mamÃ£e!!!
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Postado por 
Juliana Lotufo
 em 25/12/2011 12:38

ParabÃ©ns, mamÃ£e! Gustavo, nome de um dos meus filhos, Ã© um menino de sorte.
Milagres acontecem, eu acredito.
Postado por 
SHIRLEI VIDEIRA DE DEUS
 em 25/12/2011 18:30

PARABÃ‰NS aos pais pelo belo e maravilhoso presente de Natal!!!! ParabÃ©ns Rute,
pela sua sensibilidade... bjs
Postado por 
JOSÃ‰ LUIZ
 em 26/12/2011 08:17

Lucy que alegria!!! Felicidades que Deus abenÃ§oe muito o Gustavo. ParabÃ©ns.bjs
MÃ´nica(ex-coreÃ³grafa da OVMR)
Postado por 
Monica Fonseca
 em 26/12/2011 08:59

Luci, Marcos e Gustavo:
A histÃ³ria de vocÃªs foi meu melhor presente de Natal; a prova de que ele estÃ¡
vivo e pode se revelar a qualquer momento.
Sejam muito, muito felizes!
Solange
Postado por 
Solange Cardoso
 em 26/12/2011 11:39

A melhor sensaÃ§Ã£o da vida Ã© saber que somos amados, que estamos protegidos e 
que podemos compartilhar nossos sentimentos!Toda essa sensaÃ§Ã£o queremos que 
Gustavinho experimente ao longo de sua vida!Assim como nÃ³s (seus pais!) temos 
experimentado a cada dia atravÃ©s do carinho de todos vocÃªs, amigos!Rute, 
querida, vocÃª Ã© uma pessoa muito especial!NÃ³s desejamos a todos os amigos e a
vocÃª, Rute, um Ano Novo especialmente bom! Ano de boas viradas, de bons 
negÃ³cios, de muito sucesso, muita saÃºde e muito mas muito AMOR!Deus abenÃ§oe a
todos!Gustavinho manda muitas risadinhas e beijinhos babados!!!!
Postado por 
Lucy, Marcos e Gustavo
 em 26/12/2011 16:55

Uma histÃ³ria de amor...Que Lucy e Marcos recebam as benÃ§Ã£os do Senhor Jesus 
para conduzir a vida de seu pequenino no caminho do amor do Pai. ParabÃ©ns 
Lucy..vc escolheu ser mÃ£e e Deus lhes concedeu essa focura. Um sonho realizado.
Vc merece. Sejam felizes.
Postado por 
Marcia Arruda
 em 26/12/2011 17:50

Simplesmente emocionante. Amei essa histÃ³ria! Muito linda! Desejo aos pais de 
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coraÃ§Ã£o muitas felicidades, saÃºde e paz ao lado desse presente de Deus!
Postado por 
CÃ¡tia
 em 26/12/2011 21:38

O amor Ã© o verdadeiro milagre do Natal!ParabÃ©ns a essa linda 
famÃ-lia!E/SUBE/CRE(09.18.015)E.M.Henrique Dias
Postado por 
Regina Ribeiro
 em 30/12/2011 10:22

Lucy
Quanta felicidade por este presente tÃ£o esperado. Ele Ã© Lindo, muito forte e 
muito amado por vocÃªs. ParabÃ©ns!!!! Muita Luz neste ano que se inicia.
Postado por 
Marcia Vinchon
 em 30/12/2011 15:07

Adoro a Lucy desde que a conheci atravÃ©s do Projeto Orquestra de Vozes Meninos 
do Rio e, justamente por conhecÃª-la, fiquei MUITO feliz ao saber da chegada do 
Gustavo! ParabÃ©ns pela matÃ©ria com alguÃ©m que realmente merece a nossa 
homenagem e todos os nossos votos de felicidades: nossa querida Lucy!!!!
Postado por 
MaÃ-ra Oliveira da Silva
 em 03/01/2012 08:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/12/2011

 <TÃTULO>
CulminÃ¢ncia do Ano Letivo de 2011 na E.M. Bahia

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre, eventos.
Para encerrar esse ano escolar, a 
Escola Municipal Bahia
 realizou m
ltiplas atividades que visaram valorizar as produÃ§Ãµes dos alunos e demonstrar 
as aÃ§Ãµes desenvolvidas ao longo do ano. Assim, convidamos o leitor para 
percorrer esse post e conhecer a estratÃ©gia utilizada pela Unidade

 [VÃDEO]

[FOTO]
Utilizando como base o livro 
Um passeio musical pelo Rio
, as turmas estudaram partes do Rio e produziram uma exposiÃ§Ã£o com suas 
impressÃµes.
ExposiÃ§Ã£o e VÃ-deo da Mala MÃ¡gica:
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Homenagem aos alunos: 

[FOTO]
LanÃ§amento do livro:

[FOTO]
Teatro 
Os sete sapatos da princesa
:
PeÃ§a apresentada por alunos do Projeto mais EducaÃ§Ã£o, da oficina de Teatro e 
VÃ-deo.

[FOTO]
EstrÃ©ia do Cine Bahia:
ApÃ³s um perÃ-odo de trabalho com alguns alunos visando instituir efetivamente 
na escola o Projeto Cineclub, estreamos com a SessÃ£o Amizade. ProgramaÃ§Ã£o 
foi: uma breve entrevista com o aluno vencedor do concurso para nome e logotipo 
do Cineclub, o curta 
O Filho do Vizinho
(Cinesul) e o curta 
Velha HistÃ³ria
(Acervo do Cineclub). ApÃ³s assistirmos, abrimos um momento para reflexÃ£o e 
discussÃ£o dos vÃ-deos, encerrando com a oportunidade dos alunos se expressarem 
atravÃ©s de uma mensagem escrita para seus amigos. 
TEXTO CEDIDO PELA PROFESSORA RENATA VAZ - SALA DE LEITURA
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eventos
(210)

4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelos projetos! Muito legal o lanÃ§amento do livro!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 22/12/2011 08:32

Adorei o trabalho  desenvolvido nessa escola. ParabÃ©ns pela postagem, Ã© muito 
bom ver esses posts retratando e construindo a cara da EducaÃ§Ã£o Carioca!!
Postado por 
Marina
 em 22/12/2011 12:37

Celebrar o final de um ano letivo Ã© muito importante! Recordar as 
aprendizagens, os desafios,... e quanta saudade dos pequenos, nÃ£o Ã©?  Linda 
postagem, Ana! parabÃ©ns 4Âª CRE!
Postado por 
Neilda
 em 22/12/2011 17:45

Ana,lindos os trabalhos apresentados pelas escolas.Cada dia eu reafirmo a 
certeza que o nosso Brasil tem jeito.A prova estÃ¡ na diversidade de atividades 
realizadas por esta moÃ§ada,coordenados por educadores que acreditam que a 
EducaÃ§Ã£o pode colaborar p/fazer a diferenÃ§a.ParabÃ©ns pelas ediÃ§Ãµes.Muito 
bom ver boas e bonitas propostas pedagÃ³gicas.AbraÃ§os/Adelia Azevedo
Postado por 
ADELIA AZEVEDO
 em 22/12/2011 18:50

ParabÃ©ns pelas aÃ§Ãµes, uma forma lÃºdica de reforÃ§ar o conhecimento adquirido
durante o ano. Que em 2012, outros momentos como esses possam acontecer.
Postado por 
Joice Rodrigues
 em 22/12/2011 19:18

Show!!! Ã‰ muito bom quando temos nosso trabalho valorizado e os alunos no 
centro de todo esse movimento! ParabÃ©ns Baianinhos!
Beth Lopes / 1ÂªCRE
Postado por 
Beth Lopes
 em 22/12/2011 20:28

ParabÃ©ns a todos os professores, alunos e funcionÃ¡rios da Escola M. Bahia, 
pelo excelente trabalho desenvolvido. Somente com o envolvimento de todos 
conseguimos brilhantes resultados.Achei Ã³timo o "Projeto Mais EducaÃ§Ã£o das 
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oficinas de Jornal e Letramento", que levou a confeccÃ§Ã£o do livrinho.
Aproveito e deixo aqui tambÃ©m, os votos de Um Feliz Natal, cheio de muita Paz e
Luz, a toda equipe do Rioeduca que acopanhei durante este ano, da escola Bahia  
e para vc Ana Accioly pelo belo trabalho que vem desenvolvendo ao longo deste 
ano de 2011... E que 2012 seja de muitas realizaÃ§Ãµes para todos! Mil beijocas 
e atÃ© breve...
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 22/12/2011 20:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/12/2011

 <TÃTULO>
Arte e ConstruÃ§Ã£o da Identidade Local na E. M. Presidente Roosevelt

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

     Com muitas cores e talento os alunos da 
Escola Municipal Presidente Roosevelt, sob o comando do professor de Artes 
FÃ¡bio Lopes, trabalharam na construÃ§Ã£o de um ambiente mais acolhedor e alegre
na escola.

     O trabalho com os pincÃ©is resultou em 
uma bela obra: um mural com a bandeira da escola, que a identifica e enche de 
orgulho toda a comunidade escolar!

[FOTO]

Ao longo do ano, a Escola Municipal Presidente Roosevelt passou por aÃ§Ãµes de 
manutenÃ§Ã£o e reforma.

As instalaÃ§Ãµes do prÃ©dio necessitavam de cuidados e reparos.
A pintura foi feita, porÃ©m apresentava um ambiente sÃ³brio e nada envolvente.

O objetivo do projeto Ã© tornar a escola um espaÃ§o de aparÃªncia agradÃ¡vel, 
com identidade e construÃ-do com a participaÃ§Ã£o do grupo.

DefiniÃ§Ãµes para a execuÃ§Ã£o do projeto:

1
 O EspaÃ§o -

No consenso entre professores e alunos, foi escolhido o auditÃ³rio como Ã¡rea a 
ser revitalizada inicialmente, por ser o espaÃ§o mais democrÃ¡tico da escola, 
abrigando projetos, eventos, amostras do Cine Clube, reuniÃµes com responsÃ¡veis
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e outras atividades.

2
 O Tema -

O tema foi escolhido em votaÃ§Ã£o nas aulas de Artes PlÃ¡sticas. As sugestÃµes 
foram selecionadas pelos professores nas reuniÃµes de Centro de Estudos.

O tema mais votado foi o Meio Ambiente. Os alunos refletiram sobre a questÃ£o da
poluiÃ§Ã£o visual e dos critÃ©rios a serem observados quanto ao tamanho, formas 
e cores dos desenhos que seriam feitos.

O que a princÃ-pio nÃ£o estava programado foi a sugestÃ£o da direÃ§Ã£o da 
unidade escolar de inserir no projeto de pintura, o desenho da bandeira sÃ-mbolo
da escola.

A bandeira da Escola Municipal Presidente Roosevelt foi criada a partir de um 
concurso de desenho realizado entre os alunos nas aulas de Artes PlÃ¡sticas no 
ano de 2010.

     Tal fato deu ao painel um duplo toque de
criaÃ§Ã£o por parte dos alunos, somando-se a escolha e pintura do tema ao 
registro do desenho que foi escolhido como o que mais identificava a escola.

3
 A Pintura 

O desenho do mural e a pintura foram realizados no horÃ¡rio das aulas de Artes 
PlÃ¡sticas pelos alunos do 7
, 8
 e 9
 ano, orientados pelo professor da disciplina.

Primeiro foi feito o esboÃ§o que, posteriormente, foi ampliado na parede e 
pintado com tinta PVC e pigmento lÃ-quido.

O emprego de diferentes tÃ©cnicas de desenho, pintura e materiais serviram para 
reforÃ§ar e aplicar o conhecimento adquirido nas aulas de Artes PlÃ¡sticas ao 
longo do ano letivo.

[FOTO]

[FOTO]

HÃ¡ quem diga que todas as noites sÃ£o de sonhos.
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     Mas hÃ¡ tambÃ©m quem garanta que nem 
todas, sÃ³ as de verÃ£o.

     Mas no fundo isso nÃ£o tem muita import
ncia.

     O que interessa mesmo nÃ£o sÃ£o as 
noites em si, sÃ£o os sonhos.

     Sonhos que o homem sonha sempre.

     Em todos os lugares, em todas as Ã©pocas
do ano, dormindo ou acordado.

O professor de Artes PlÃ¡sticas da escola sonhou e acreditou junto com seus 
alunos na possibilidade da construÃ§Ã£o coletiva de um ambiente mais agradÃ¡vel 
para todos!

     C

omo o aluno se sente parte deste ambiente e vÃª um pouco de si estampado nas 
paredes e muros da escola, a pichaÃ§Ã£o Ã© coisa do passado!

A responsabilidade de preservar o trabalho Ã© coletiva!

[FOTO]

Ao tÃ©rmino da pintura do mural, alunos e professor escreveram seus nomes, a 
lÃ¡pis, na base da pintura da Ã¡rvore.

A obra deve prevalecer ao artista!

As assinaturas ficaram registradas de forma muito discreta, porÃ©m o registro de
todo o trabalho em equipe ficarÃ¡ fortemente gravado na memÃ³ria dos alunos.

[FOTO]

Hoje a escola tem o colorido e a aparÃªncia que foi desejada por seus alunos e 
construÃ-da de forma democrÃ¡tica e repleta de aprendizado!

A escola estÃ¡ orgulhosa de sua bandeira, suas cores e todo o sentimento que 
envolve os que dela participam!
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O Rioeduca parabeniza a direÃ§Ã£o, os professores e alunos da E.M. Presidente 
Roosevelt pelo projeto e pela bela realizaÃ§Ã£o dele!

Quais projetos marcaram sua escola em 2011?

Conte para o Rioeduca!

Entre em contato com 
neildasilva@rioeduca.net

Vamos dividir a alegria de fazer parte de uma escola de qualidade!

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Vejo que as postagens da minha querida cre, a 8Âª, estÃ£o cada vez mais bonitas 
e atraentes! Estou ansiosa pra ver a minha escola aqui tambÃ©m... ParabÃ©ns, 
Rioeduca!
Postado por 
Cintia M. Alves
 em 21/12/2011 20:00
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/12/2011

 <TÃTULO>
A 10Âª CRE e a construÃ§Ã£o de um novo processo pedagÃ³gico a partir da 
InformÃ¡tica Educativa

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

Considerando a aprendizagem do aluno como fator prioritÃ¡rio para o salto de 
qualidade da EducaÃ§Ã£o no Rio de Janeiro, a 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o investiu maciÃ§amente na capacitaÃ§Ã£o dos
professores das escolas municipais de Santa Cruz, Sepetiba e Guaratiba no ano 
letivo de 2011.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda Equipe AIT da 10Âª CRE. Excelente trabalho! Que em 2012 
continuem sendo o diferencial, fruto de um trabalho sÃ©rio e realizado por 
pessoas que acreditam e gostam do que fazem. Muito Sucesso!
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 26/12/2011 07:47

ParabÃ©ns Rodrigo e a toda equipe por esse maravilhoso trabalho.
Postado por 
Adilson Pinto
 em 26/12/2011 09:52

Essa equipe realmente estÃ¡ fazendo a diferenÃ§a. Sempre disposta, alegre e com 
muita competÃªncia nos orienta e acolhe nos momentos de sufoco. Bjs, e muito 
sucesso em 2012.
ClÃ¡udia Medina e equipe Ismael Nery
Postado por 
ClÃ¡udia Medina
 em 26/12/2011 09:58

Acabei de ler a reportagem e estou cada vez mais orgulhosa de nossa CRE.
 ParabÃ©ns Ã  vocÃª, Rodrigo,  e toda a sua equipe pelo lindo trabalho que 
estÃ£o realizando  e  obrigada pelos socorros e o carinho com que vocÃªs sempre 
nos acolheram.
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      Que 2012 seja a colheita plena dos frutos que vocÃª estÃ¡ plantando agora.

                            Marcia Camargo
                             10.26.021
Postado por 
Marcia Camargo Barbosa
 em 26/12/2011 10:42

ParabÃ©ns pelo maravilhosos trabalho que vocÃªs desenvolvem na 10Âª CRE. Desejo 
que esse sucesso se multiplique por todos os dias de 2012!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 26/12/2011 11:25

A dedicaÃ§Ã£o e o compromisso desta equipe fazem a diferenÃ§a. Fazer com gosto 
Ã© o que estÃ¡ sendo refletido nos sorrisos destas pessoas. PARABÃ‰NS!!
Postado por 
Renata Albudanw
 em 26/12/2011 12:45

ParabÃ©ns  Rodrigo Abreu, Suelen e toda Equipe AIT pelo belo trabalho em 2011! 
Estaremos juntos em 2012! Um abraÃ§o da equipe da E.M. 10.19 045 Ponte dos 
JesuÃ-tas!
Postado por 
Prof. Antonio Carlos Suzano
 em 26/12/2011 16:05

ParabÃ©ns  Rodrigo (educogato 2) e toda a equipe da Info 10 CRE pelo maravilhoso
trabalho .
Postado por 
Fatima Braga
 em 26/12/2011 23:28

MUITO obrigado pelas lindas mensagens e pelo carinho.
Postado por 
Rodrigo Abreu
 em 27/12/2011 10:07

ParabÃ©ns Rodrigo e Equipe!

Fico muito feliz em saber q a 10ÂªCRE estÃ¡ envolvida verdadeira com as Novas 
Tecnologias.

Beijos
Postado por 
Raphaella
 em 27/12/2011 10:56

ParabÃ©ns Rodrigo e equipe! Obrigada pela ajuda e pelo carinho que recebemos 
sempre que precisamos. Felicidades e que 2012 seja melhor e com mais sucesso.
Beijos carinhosos.
Jacqueline Costa
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Postado por 
Jacqueline Costa
 em 27/12/2011 11:43

OS TRABALHOS ESTÃƒO LINDO COM A PARTICIPAÃ‡ÃƒO DA PROFESSORA ANA TEREZA.
Postado por 
PAULA FONTENELLE NUNES NEMY
 em 30/06/2013 13:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/12/2011

 <TÃTULO>
1Âº Spelling Bee na Dalila!

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas..

Na Escola Municipal Dalila Tavares o professor Cleverson desenvolveu uma maneira
dos alunos aprenderem inglÃªs de uma forma muito divertida.

[FOTO]

Com o objetivo de incentivar e criar o gosto ainda mais pela lÃ-ngua inglesa, o 
professor Cleverson desenvolveu o Projeto Soletrando - Spelling Bee.

Durante todo o bimestre, as crianÃ§as dos 4
 e 5
 anos foram incentivadas a escreverem e pronunciarem corretamente palavras que 
faziam parte de suas aulas e que foram retiradas do material 
Zip from Zog
.

[FOTO]

Saiba mais: 
http://www.lfeducacional.com.br/fundamental-1-zip-zog

Para a etapa final foram escolhidas cinco crianÃ§as de cada turma.

No dia da apresentaÃ§Ã£o a surpresa foi muito boa! As crianÃ§as estavam 
afiadÃ-ssimas na soletraÃ§Ã£o em inglÃªs e na pron
ncia das palavras sorteadas e ditadas pelo professor.

Página 1986



RIOEDUCA 1

[FOTO]

[FOTO]

A disputa pelo 1
 lugar (no 5
 ano) foi tÃ£o difÃ-cil que o professor decidiu dar empate tÃ©cnico.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Todo processo foi acompanhado e incentivado pela nossa diretora Rosane.

[FOTO]

E o resultado final com premiaÃ§Ãµes e medalhas foi o seguinte:

Categoria 5
 ano

1
 lugar : Daniel Garcia e JoÃ£o Pedro (1501)

2
 lugar: Lorraine (1502)

3
 lugar: Jhonatha (1502)

[FOTO]

Categoria 4
 ano

1
 lugar : Ruan (1402)
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2
 lugar: Caio Rangel (1401)

3
 lugar: Yasmin Vittori (1402)

[FOTO]

Congratulations, Cleverson and children for success!

Fonte: 
http://escoladalilatavares.blogspot.com/

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
 e entrar em contato por e-mail.

Onde me encontrar:

     Prof
 MÃ¡rcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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9Âªcre
(227)

blogsdeescolas.
(1)

 <COMENTÃRIOS>

JÃ¡ imaginaram o Spelling Bee em todas as escolas? As crianÃ§as iam adorar! 
ParabÃ©ns pela iniciativa!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 22/12/2011 08:27

ParabÃ©ns pela iniciativa, prof. Cleverson! JÃ¡ copiei a ideia e irei 
desenvolver esse projeto no prÃ³ximo ano. CONGRATS!
Postado por 
Mario Mangabeira
 em 22/12/2011 10:20

Adorei, adorei, amei!! Como professora de inglÃªs, admiro e parabenizo todas as 
iniciativas que permitam que o aluno aprenda o idioma com prazer, que estimule a
estudar e a aprender. Prof. Cleverson, sua ideia mostra o quÃ£o antenada a 
escola estÃ¡ com o espÃ-rito competitivo e anseios da crianÃ§a. Que tal um 
Spelling Bee entre escolas e depois a finalÃ-ssima entre CREs? :-)
Postado por 
Dayse Alves Barbosa
 em 22/12/2011 10:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 27/12/2011
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 <TÃTULO>

Retrospectiva 2011 Rioeduca _ 5ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre.

O Rioeduca_ 5
CRE oferece nesta postagem momentos de reflexÃ£o, de alegria, descontraÃ-dos e 
solenes, para
vibrarmos com tudo que aconteceu em 2011. As Escolas, Creches, CIEPs e 
Professores
estÃ£o de parabÃ©ns pelo amadurecimento de ideias, pelo engajamento nos 
projetos, pela desmistificaÃ§Ã£o que nem tudo podemos, pois TUDO PODEMOS e uma 
equipe bem estruturada Ã©
a base desse
sucesso.

 [VÃDEO]

Este ano quero paz no meu coraÃ§Ã£o, quem quiser ter uma amigo, que me dÃª a 
mÃ£o...

Que me dÃª a mÃ£o
 aqueles que fizerem, fazem ou querem fazer parte dessa rede de amigos, chamada 
RIOEDUCA...

O tempo passa e com ele caminhamos
 a procura de transformaÃ§Ãµes em nÃ³s e no mundo. Um caminho seguro e 
prÃ³spero...

Marcas do que se foi
 e do que deixamos por onde passamos, marcas de crescimento para nÃ³s e nosso 
grupo...

Sonhos que vamos ter
, muitos sonhos, aqueles que manterÃ£o vivo 
cada amanhecer
... 

     Este ano... Quero PAZ nas ESCOLAS, nas 
 FAMÃLIAS, no meu BAIRRO, na minha CIDADE. Quero PAZ no MUNDO e para todo 

mundo!!! 

FELIZ 2012!!!

RETROSPECTIVA 2011 RIOEDUCA/5
CRE
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O ano de 2011 foi muito bom para a educaÃ§Ã£o
Carioca.

A SME vem trabalhando junto Ã s direÃ§Ãµes das escolas para dar um salto na 
qualidade da EducaÃ§Ã£o Carioca. O objetivo Ã© a aprendizagem dos alunos.

Escolas, Creches, GEC, EDIs, Salas de Leitura, Professores
e
Alunos colaboraram para que
o trabalho da 5
 CRE se tornasse conhecido, atravÃ©s do Portal Rioeduca.

Atividades, solenidades, desfiles civicos, datas comemorativas fizeram dos 
Blogs
 uma 
ferramenta digital
de mostragem da rede. 

Foi maravilhoso todo esse processo e estamos todos de parabÃ©ns!
 [VÃDEO]

AS CRECHES

As Creches deram um show de talentos. Em minha visitas de rotina conheci 
trabalhos maravilhosos, passÃ-veis de reconhecimento pedagÃ³gico e cultural.

NÃ£o existe nada melhor que ver aqueles bebezinhos, assim posso chamar, criando 
hÃ¡bitos saudÃ¡veis para a vida, aprendendo musiquinhas, imaginando um mundo 
novo, cheinho de histÃ³rias. 

O l
dico permeou a
maoria dos PPPs, assim como o desenvolvimento da linguagem artÃ-stica, pois ela 
tem papel fundamental nos
 aspectos cognitivos, sensÃ-veis e culturais.

Uma das maiores capacidades humanas Ã© a imaginaÃ§Ã£o, sendo assim o nosso 
Projeto preconiza as artes na sua aÃ§Ã£o pedagÃ³gica visando o imaginÃ¡rio 
infantil e o pleno desenvolvimento das crianÃ§as
, diz em seu blog a Creche Municipal Acalanto.

AACs contam histÃ³rias, utilizam fantoches, fantasiam-se, tornando o aprendizado
numa grande festa diÃ¡ria.

Hoje as OrientaÃ§Ãµes Curriculares, o PrÃªmio Anual de Qualidade da EducaÃ§Ã£o e
as avaliaÃ§Ãµes sistemÃ¡ticas jÃ¡ fazem parte da EducaÃ§Ã£o Infantil, com a 
finalidade de acompanhar o desenvolvimento dos bebÃªs.

Muita coisa mudou para melhor!
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AS ESCOLAS

As escolas deram um banho de atividades: nos desfiles cÃ-vicos, com a 
participaÃ§Ã£o da sua comunidade escolar e muitas com Bandas; na Ã¡rea 
artÃ-stica, com danÃ§as, teatros e musicais; no envolvimento dos Projetos da 
SME, como de
leitura e escrita_Poesia na Escola; na
 MatemÃ¡tica,
torneios de xadrez requerendo lÃ³gica, conhecimento e raciocÃ-nio, melhorando no
cognitivo e no comportamento, enfim, foram os mais variados momentos que vivemos
a alegria,
o cotidiano e o eventual.

A educaÃ§Ã£o especial adquiriu uma nova significaÃ§Ã£o. Hoje, existem 
avaliaÃ§Ãµes sistemÃ¡ticas que acompanham o desenvolvimento dos alunos com algum
tipo de deficiÃªncia.

ALUNOS E PROFESSORES

Os professores, cada vez mais inovadores e envolvidos com suas turmas, 
disponibilizaram toda sua energia e conhecimento para dar conta de tantos 
fazeres pedagÃ³gicos. 

Os alunos,
por sua vez,
ficaram mais envolvidos com a
 escola participando das solenidades, passeios cuturais, eventos e atividades, 
dentro e fora da escola. Isso prova que todos estamos mudando, e para melhor.

O RIOEDUCA

Aconteceu o 
Rioeduca
!

O
Portal Rioeduca chegou para mostrar a cara das Escolas da Rede Municipal da 
Cidade do Rio de Janeiro.

PremiaÃ§Ãµes, como o 
I TrofÃ©u Rioeduca
, marcaram o trabalho das escolas municipais. Durante o ano conhecemos os 
trabalhos desenvolvidos por todos, professores e alunos, atravÃ©s do Portal 
Rioeduca.

[FOTO]

Muitos novos blogs
de escolas e professores surgiram. Muitos blogs que jÃ¡ existiam
inovaram.
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O
mais novo espaÃ§o municipal de educaÃ§Ã£o, GEO (GinÃ¡sio Experimental 
OlÃ-mpico), 
EducopÃ©dia
, 
GEC (GinÃ¡sio Experimental Carioca)
 , 
Bairro Educador
, a 
Bienal do Livro
, 
Megafone na Escola
, 
Rio_ Uma Cidade de Leitores
, 
Poesia na Escola
, 
Escolas do AmanhÃ£
, 
TrofÃ©u Rioeduca
, 
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos
, 
CEAMP
, 
Projeto RioZoo
, 
Visita ao PlanetÃ¡rio
, 
PETs
, 
Fecem
, 
Jogos Estudantis
, 
Capela Magdalena 
e 
Mostra DanÃ§a 
foram alguns temas que permearam as publicaÃ§Ãµes durante o ano de 2011.

Portanto, e

speramos para
2012 a continuidade desta uniÃ£o. 

Trabalhamos para e pela
EducaÃ§Ã£o com a finalidade de que nossos alunos saiam das nossas escolas 
munidos de
base para o Ensino MÃ©dio e, muito mesmo,
para a vida. 
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Ã‰
por eles que estamos aqui, 

dialogando com o mundo a procura de melhores tempos para o futuro do nosso 
Planeta.

VocÃª conhece algum professor que tenha feito um trabalho significante na 
EducaÃ§Ã£o Municipal? Foi autor de um livro? Fez algo inusitado que, num bom 
sentido, 
abalou as estruturas
 da sua escola? 

EntÃ£o, escreva para que nÃ³s
divulguemos o trabalho.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede.
Clique no Ã-cone abaixo e procure a representante de sua CRE, para divulgar.

[FOTO]

Prof Regina Bizarro_ representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail Rioeduca: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: profa.rcb@gmail.com
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5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

Regina, parabÃ©ns pela postagem! O vÃ-deo ficou excelente. Desejo um Feliz Ano 
Novo para todos aqueles que colaboram com o Portal Rioeduca. Feliz 2012!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/12/2011 00:38

Que venha 2012 e nÃ³s da 5Âª CRE continuaremos nosso trabalho com 
excelÃªncia.PARABÃ‰NS!!!
Postado por 
Ana MÃ¡rcia
 em 27/12/2011 08:01

Puxa, fico feliz por fazer parte deste portal. Nos blogs vocÃª encontra os 
trabalhos desenvolvidos por escolas e professores em 2011. Uma maneira incrÃ-vel
de divulgar excelentes trabalhos e projetos. AgradeÃ§o muito Ã  Regina Bizarro 
pelo apoio e incentivo. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 27/12/2011 08:38

ParabÃ©ns pela postagem, ficou bonita e esclarecedora, um show!! ParabÃ©ns 
5ÂªCRE pela Ã³tima representante do Rioeduca de vocÃªs!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 27/12/2011 09:28

Regina. ParabÃ©ns pelo vÃ-deo! Adorei!! Que Deus continue te iluminando, para 
que suas postagens  tenham muito sucesso.Um beijo. Sandra da E. M. Padre Dehon
Postado por 
Sandra Dias
 em 27/12/2011 10:06

ParabÃ©ns pelo vÃ-deo,querida Regina! As UEs que pertencem a 5Âª CRE estÃ£o de 
parabÃ©ns!!!
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Em 2012 paz e harmonia a todos e, Ã© claro muitos projetos!!! Bjs.
Postado por 
Sheila Fernandes Cruz
 em 27/12/2011 10:14

OlÃ¡ gente querida! 
Falo sempre que os comentÃ¡rios medem a intensidade do que os representantes de 
CRE sentem ao ver o que os leitores acham. 
Por isso, em 2012 faÃ§am muitos, mas muitos comentÃ¡rios mesmo e em todas as 
publicaÃ§Ãµes. E que venha 2012 e muitos bons projetos!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/12/2011 10:33

Regina, bela retrospectiva. ParabÃ©ns e obrigada por seu trabalho junto a 5Âª 
CRE. Feliz 2012.
Contamos com vocÃª!
Postado por 
CÃ©lia napole
 em 27/12/2011 15:34

ProfÂª Celia, quem agradece sou eu por estar fazendo esse trabalho na CRE que 
sempre trabalhei. 
Espero que minhas postagens estejam sempre a altura dos trabalhos que nossas 
escolas desenvolvem. 
Grande abraÃ§o e FELIZ ANO NOVO!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/12/2011 18:02

OlÃ¡ Regina! 
Como sempre seu trabalho estÃ¡ maravihoso!!! ParabÃ©ns pela linda retrospectiva.

AgradeÃ§o a vocÃª por ter feito parte de uma destas postagens em homenagem ao 
dia dos mestres. VocÃª nÃ£o sabe o quanto isso emocionou nÃ£o sÃ³ a mim mas a 
todos que fazem e fizeram parte da minha vida. Eu sÃ³ tenho a agradecer pela sua
amizade. 
Que 2012 seja o ano "REGINA BIZARRO". Felicidades amiga. Mil Bjs Elaine ( Fco 
Frias)
Postado por 
Elaine M. de Souza
 em 27/12/2011 18:36

ParabÃ©ns pela postagem.Desejo a todos os profissionais da EducaÃ§Ã£o da PCRJ um
feliz 2012.
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/12/2011 18:38

A retrospectiva ficou sensacional!!!
Muito bom ver o trabalho desenvolvido pleas U.E.s da 5Âª CRE.
ParabÃ©ns, Reginaaaa!!!!
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Postado por 
Simone S. Coelho
 em 28/12/2011 01:35

Linda mensagem amiga Regina! ParabÃ©ns pela sua dedicaÃ§Ã£o, pelo seu carinho! A
5Âª Cre Ã© privilegiada por ter uma pessoa tÃ£o especial como vocÃª. ParabÃ©ns a
todos da 5Âª Cre que sÃ³ teve sucesso  em 2011... deixando um ar de "2012 vamos 
bombar"...rsrs...super beijosssss
Postado por 
Gabriela Silva
 em 28/12/2011 14:05

ParabÃ©ns pela postagem! ParabÃ©ns 5ÂªCRE! Feliz 2012!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 29/12/2011 08:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/12/2011

 <TÃTULO>
IncansÃ¡vel Busca pelo Saber na E.M. Prefeito Juarez Antunes

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.
O Prefeito Juarez Antunes foi um homem conhecido por sua incansÃ¡vel luta pelos 
direitos dos operÃ¡rios da metalurgia.

     Sua determinaÃ§Ã£o Ã© o exemplo seguido 
pela escola que leva seu nome e que faz nascer em seus alunos a paixÃ£o pela 
leitura e pelas descobertas cientÃ-ficas: incansÃ¡vel busca do saber!

[FOTO]

Presidente do Sindicato dos Metal
rgicos de Volta Redonda e regiÃ£o entre 1983 e 1989, Juarez Antunes foi deputado
federal constituinte e prefeito de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

Eleito pela grande massa de trabalhadores, Juarez Antunes foi um grande lÃ-der 
metal
rgico, na verdade, um sÃ-mbolo da luta operÃ¡ria!

Como deputado federal, conquistou para os trabalhadores o turno ininterrupto de 
revezamento de
seis horas, direito de greve e reduÃ§Ã£o da jornada de trabalho.

VÃ¡rias conquistas dos direitos histÃ³ricos das mulheres passaram a fazer parte 
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da ConstituiÃ§Ã£o oriundos da luta de Juarez Antunes que tambÃ©m teve um 
importante papel na luta pelo direito dos aposentados.

[FOTO]

Juarez
 Antunes foi um homem que demostrou infinito respeito pelos trabalhadores. NÃ£o 
se cansou de lutar para que os operÃ¡rios tivessem
 salÃ¡rio justo e melhores condiÃ§Ãµes de trabalho.

Infelizmente, em 21 de fevereiro de 1989, foi vÃ-tima fatal de um acidente de 
carro que pÃ´s fim a vida de uma das maiores lideranÃ§as metal
rgicas, incontestÃ¡vel orador e, principalmente, um dos mais significativos 
defensores da classe trabalhadora de Volta Redonda e RegiÃ£o.

 A Escola e seu Patrono

Juarez Antunes Ã© o patrono de uma das escolas da 8
 CRE.

Seu nome Ã© sÃ-mbolo de luta e persistÃªncia por um ideal. Tais princÃ-pios sÃ£o
seguidos por professores e alunos na busca por uma escola de qualidade!

Situada bem prÃ³ximo Ã  Serra do Mendanha, a Escola Municipal Prefeito Juarez 
Antunes recebe alunos do 3
 ao 9
 ano de escolaridade.

Seu prÃ©dio foi totalmente reformado em 2010, quando receberam a visita da 
senhora SecretÃ¡ria Claudia Costin que fez a seguinte declaraÃ§Ã£o:

Nesta escola, tenho absoluta certeza de que, com as obra e uma boa estrutura de 
trabalho, os alunos terÃ£o um aproveitamento escolar muito melhor!

[FOTO]

Desde entÃ£o toda a comunidade escolar tem experimentado grandes avanÃ§os nas 
atividades escolares, nos projetos que sÃ£o desenvolvidos
 e principalmente, observam nos alunos o grande avanÃ§o na aprendizagem 
resultante das revolucionÃ¡rias aulas ministradas atravÃ©s da 
EducopÃ©dia.

[FOTO]

[FOTO]

Página 1998



RIOEDUCA 1
[FOTO]

A escola tirou proveito de todas as possibilidades proporcionadas pelas novas 
instalaÃ§Ãµes e o acesso Ã s diferentes tecnologias.

Ficou mais fÃ¡cil e trouxe grande prazer a realizaÃ§Ã£o de estudos e pesquisas, 
tanto que a escola realizou a I Mostra CientÃ-fica.

Os alunos se orgulharam de demonstrar para os responsÃ¡veis os experimentos e 
conceitos aprendidos durante o ano.

A I Mostra CientÃ-fica foi um sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

Leitura e Conhecimento

A Sala de Leitura da escola foi muito visitada este ano
pelos alunos e o resultado Ã© percebido no desenvolvimento da aprendizagem e na
produÃ§Ã£o escrita deles. Mas o grande destaque do ano foi o aluno Joel da 
Silva, que em cinco meses fez a leitura de 28 livros!

[FOTO]

Aluno Joel da Silva - T.1801 e a
Coordenadora PedagÃ³gica Laziene

Parabenizamos a toda a escola pela demosntraÃ§Ã£o de
 um trabalho sÃ©rio e pelo compromisso com a aprendizagem e desenvolvimento dos 
alunos.

Se vocÃª quer saber mais sobre a E.M. Prefeito Juarez Antunes, clique na imagem 
abaixo e conheÃ§a o Blog da escola.

O Rioeduca deseja publicar as aÃ§Ãµes da sua escola.

Este espaÃ§o Ã© todo seu!

Entre em contato conosco.
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8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

Que lindo ver uma escola que acredita que a tecnolÃ³gia Ã© verdadeiramente uma 
aliada ao aprendizado!!!
ParabÃ©ns a essa equipe mega! que ensina com alegria.

"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."

Paulo Freire
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 23/12/2011 08:31

Acompanho a alguns meses a 8Âª CRE aqui pelo Rioeduca. Tenho um filho na escola 
Collechio e estou feliz por saber que a EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro muda a cada
dia para melhor! Este espaÃ§o Ã© importante para entendermos como as mudanÃ§as 
estÃ£o acontecendo.... Muito bom!
Postado por 
Adriano
 em 24/12/2011 10:46

ParabÃ©ns!
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Postado por 
Fatima Braga
 em 24/12/2011 21:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/12/2011

 <TÃTULO>
Rumo ao ano 2012! Avante 5ÂªCRE!

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre.

O grande lance da vida Ã© olhar para trÃ¡s e sentir orgulho da sua histÃ³ria.

Rir, alegrar-se, dialogar, tentar o melhor,
faz parte do ser humano. C

horar de dor, sentir-se sÃ³, entristecer-se por algo que nÃ£o tenha dado certo, 
tambÃ©m
faz parte do ser humano.

 A grande tacada Ã© viver cada momento como se a receita da felicidade fosse

     o AQUI e o AGORA.

 [VÃDEO]

De que adianta querermos fazer algo

sem tentar? A tentativa anda lado a lado com a persistÃªncia e esta nos dÃ¡ 
coragem para sermos fortes, utrapassarmos barreiras,
sobrevivermos Ã s lutas diÃ¡rias,
tendo
a certeza que estamos fazendo nossa parte.

Deixe-se influenciar!

Deixe-se infuenciar por quem estudou, pesquisou ou lanÃ§ou os
melhores meios de se levar educaÃ§Ã£o Ã s crianÃ§as, jovens e adultos! 

John Dewey 
fez, sem d
vida, a contribuiÃ§Ã£o mais significativa para o desenvolvimento do pensamento 
educacional no sÃ©culo XX; o educador 
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Paulo Freire 
deixou sua marca significativa no pensamento sobre a prÃ¡tica progressiva; 
Ausubel
 criou a Teoria SubsunÃ§Ã£o e 
Gardne
r as InteligÃªncias M
ltiplas; 
Dewey
, a aprendizagem ocorre atravÃ©s da experiÃªncia; 
Piaget
 os estÃ¡gios de desenvolvimento da crianÃ§a; 
Vygotsky
, a Teoria da Zona do Desenvolvimento Social e Zona de Desenvolvimento Proximal,
que 
Ã© a base teÃ³rica para andaimes
. Enfim, muitos daqueles que nos ajudam a caminhar solidamente, nos ajudam, 
tambÃ©m, a criar nossos prÃ³prios fazeres. Fazemos parte dessas tantas 
contribuiÃ§Ãµes para a EducaÃ§Ã£o. 

Existe um olhar especial para o nosso trabalho, pois trabalhar
com EducaÃ§Ã£o significa abranger, no contexto, mudanÃ§as de paradigmas. 
MudanÃ§as tais que fizemos e faremos ao longo da nossa caminhada, por isso damos
um primeiro passo. 

Consideremos como nos relacionamos com o nosso local de trabalho e reflitamos 
sobre como podemos mudar nossa prÃ³pria prÃ¡tica de trabalhar de forma mais 
eficiente e saudÃ¡vel.

A meta da vida nÃ£o Ã© a perfeiÃ§Ã£o, mas o eterno processo de aperfeiÃ§oamento,
amadurecimento, refinamento
. 

John Dewey

AperfeiÃ§oar, amadurecer, refinar
nÃ£o Ã© tarefa difÃ-cil!

EntÃ£o, permitamo-nos essa tarefa. 

Permitamo-nos tambÃ©m
sonhar!

Sonhemos com uma realidade futura e atÃ© com aquilo que achamos impossÃ-vel, mas
sonhemos...

O sonho tem brisa e urgÃªncia e
ele sÃ³ se transformarÃ¡ em realidade se
nos permitirmos.

Que em 2012 tenhamos um feliz olhar novo!!!
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[FOTO]

Que os projetos se unifiquem e desagreguem por uma justa causa.
..

Que todos abracem as mais variadas
atividades para que estas se tornem cada dia mais prazerosas...

Que os objetivos sejam concretizados, mesmo que apÃ³s um longo e cansativo 
trabalho...

Que delete
a palavra nÃ£o e se edite palavra SIM.

Vamos
caminhando!

Pensar positivo, ir adiante, acreditar que tudo Ã© possÃ-vel e,
com certeza, chegaremos lÃ¡!

Que o 
RIOEDUCA
 faÃ§a parte diÃ¡ria da sua vida em 2012, pois Ã© meta a valorizaÃ§Ã£o do 
trabalho de
cada escola, o trabalho de cada professor.

Feliz 2012 para todos!

Regina Bizarro_Representante do Rioeduca na 5
CRE

Rumo a 2012 com novas ideias! 

[FOTO]

VocÃª
conhece algum professor que 
tenha feito um trabalho significante na EducaÃ§Ã£o Municipal?

Foi autor de um livro de literatura Infantil? Fez algo inusitado que, num bom 
sentido, 
abalou as estruturas
 da sua escola? 

EntÃ£o, escreva para nÃ³s que o divulgaremos em
2012.
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Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da

sua CRE, clique no Ã-cone abaixo.

[FOTO]

Prof Regina Bizarro_ representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail Rioeduca: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
profa.rcb@gmail.com

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>
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"A grande tacada Ã© viver cada momento como se a receita da felicidade fosse o 
AQUI e o AGORA."
FELIZ 2012!
Postado por 
Fatima Braga
 em 30/12/2011 08:14

Mais sucesso em 2012!!! ParabÃ©ns pelas excelentes postagens! bjsss
Postado por 
Raphaella Marques
 em 30/12/2011 11:04

ParabÃ©ns querida amiga. Que Deus te ilumine cada vez mais para que sua LUZ 
continue nos envolvendo. VocÃª Ã© um exemplo de vida e otimismo, fico feliz por 
fazer parte do seu circulo de amigos. Feliz 2012 a vc e a toda equipe da 5Âª 
CRE. ParabÃ©ns pelo seu trabalho.
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 30/12/2011 18:18

Amiga RÃª, parabÃ©ns pelo seu empenho e pelo belo trabalho que vem fazendo, 
vocÃª poderia estar "quietinha", mas nÃ£o combina com vocÃª! Essa Ã© a RÃª que 
conheÃ§o, empenhada, comprometida e cheia de ideias... Deus te conserve e te 
proteja sempre. Te adoro! Bj
Postado por 
JANE NUNES
 em 31/12/2011 15:36

Feliz Ano Novo e desejo que em 2012,vocÃªs continuem com esse trabalho 
maravilhoso que que fazem com tanto prazer!!!!
Postado por 
Daniela Lopes
 em 31/12/2011 17:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/12/2011

 <TÃTULO>
Contagem Regressiva para 2012

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre.

2011 chega ao fim, estamos Ã¡vidos e em contagem regressiva para receber o ano 
de 2012. Ano esse que promove grande expectativa entre nÃ³s, profissionais da 
maior Rede de EducaÃ§Ã£o P

Página 2005



RIOEDUCA 1
blica da AmÃ©rica Latina, pois teremos a EducÃ³pedia em pleno funcionamento, o 
PÃ© de vento, a ampliaÃ§Ã£o dos GECS, o GEO, entre muitas outras novidades.

Em 2012, nÃ³s do Rioeduca.net da 4
 CRE estaremos conectados e postando com muito orgulho, Ã© claro, para que 
vocÃªs possam acompanhar de perto cada conquista alcanÃ§ada pela nossa Rede.

Entretanto, construir o futuro Ã© tambÃ©m lembrar o passado, Ã© lembrar os 
desafios vividos, Ã© valorizar cada passo, valorizar a cada um que fez parte do 
sucesso de 2011 e por isso, precisamos lembrar de agradecer aos parceiros dessa 
empreitada pela qualidade da EducaÃ§Ã£o Carioca. Parceiros como o 
BAIRRO EDUCADOR, FIOCRUZ, CEDAE, COMLURB, ONG REDES DA MARÃ‰, LAMSA, UFRJ,
 entre muitos outros que nos ajudaram a desempenhar com tanto exito os nossos 
trabalhos. Dedicamos tambÃ©m o nosso agradecimento especial a todas as Unidades 
Escolares que contribuiram com a existÃªncia desse canal.

Agora chegou a hora, convido orgulhosamente a todos para relembrarmos e 
reconstruirmos os momentos que fizeram do nosso portal um marco digital de uma 
EducaÃ§Ã£o P
blica de qualidade.

 [VÃDEO]

O Rioeduca deseja um Feliz Natal e esperamos por todos vocÃªs em 2012 para que 
juntos transformemos esse espaÃ§o no melhor e maior Portal Digital de EducaÃ§Ã£o
P
blica!
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4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

Querida Ana, fiquei maravilhada com sua post, ainda mais com os efeitos visuais 
do vÃ-deo. ParabÃ©ns para vocÃª e para nÃ³s de tÃª-la na famÃ-lia.
FELIZ 2012 para todos!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 26/12/2011 00:34

Ã‰ muito bom fazer parte dessa equipe!! Feliz 2012!!
Postado por 
Renata
 em 26/12/2011 11:27

Que bom contar com a sua parceria em 2011 na divulgaÃ§Ã£o do trabalho realizado 
na 4Âª CRE !
 Que maravilha serÃ¡ continuar contando com vocÃª em 2012 no apoio ao nosso 
trabalho!

ParabÃ©ns e obrigada!
Stella Reis
E/SUBE/4ÂªCRE/GED
Postado por 
Stella Reis
 em 26/12/2011 12:57

Feliz 2012!
Postado por 
Fatima Braga
 em 26/12/2011 23:29

Que linda a 4Âª Cre.Minha Cre do coraÃ§Ã£o! ParabÃ©ns a todos os elementos da 
Cre  que sÃ£o muito empenhados. ParabÃ©ns a linda Ana Accioly que se dedica de 
corpo e alma! Tenho muito orgulho de ser dessa Cre. Ao longo de 2011 vimos 
projetos maravilhosos e inspiradores. Que 2012 seja repleto de  muitos mais 
projetos. Sucesso total! Super beijos Ana!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 28/12/2011 14:33

ParabÃ©ns pela postagem! ParabÃ©ns 4ÂªCRE! Feliz 2012!
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Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 29/12/2011 08:54

ParabÃ©ns querida Ana. Seu trabalho se reflete neste post que reune muitas 
alegrias vividas ao longo deste ano. Feliz 2012 a vc e a toda equipe da 4Âª CRE.
Postado por 
Marcia Alves
 em 30/12/2011 18:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/12/2011

 <TÃTULO>
2012, SerÃ¡ Um Ano de Muitos Sucessos!

<TAGS>
Tags: 
4Âªcre.

O Brasil Ã© a maior naÃ§Ã£o neolatina do mundo. Uma das marcas do povo 
brasileiro Ã© sua capacidade de se relacionar com todo mundo, de somar, juntar, 
sincretizar e sintetizar.
 Leonardo Boff

 [VÃDEO]

Ã‰ com a ideia de somar que trabalhamos pela excelÃªncia na EducaÃ§Ã£o para o 
Ensino Fundamental e a EducaÃ§Ã£o Infantil. Ano que vem, alunos de 120 escolas 
municipais terÃ£o aulas em tempo integral. SÃ£o Unidades que se prepararam a fim
de atender Ã  nova demanda organizacional, destacamos entre elas as seguintes 
Escolas:

CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONE

     ESCOLA MUNICIPAL PROF. SOUZA CARNEIRO

     ESCOLA MUNICIPAL MIN. AFR
NIO COSTA

      ESCOLA MUNICIPAL MIN. PLÃNIO CASADO

     CIEP DEPUTADO JOSÃ‰ CARLOS B.MONTEIRO

     ESCOLA MUNICIPAL HOLANDA
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      CIEP OLGA BENÃRIO PRESTES

     CIEP JOÃƒO MANGABEIRA

     CIEP JOÃƒO RAMOS DE SOUZA

     CIEP HÃ‰LIO SMIDT

     CIEP PRES. SAMORA MACHEL

     CIEP ELIS REGINA

     CIEP LEONEL DE MOURA BRIZOLA

     ESCOLA MUNICIPAL MONTESE

     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GRONCHI

     CIEP MESTRE CARTOLA

     CIEP GRACILIANO RAMOS

Ainda nessa pespectiva, contamos com os Clubes Escolares; os PÃ³los de 
EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho e os N
cleos de Arte. Tudo isso faz parte de um grande investimento para garantir a 
qualidade da EducaÃ§Ã£o Carioca.

O que me faz esperanÃ§oso nÃ£o Ã© a certeza do achado, mas mover-me na busca...

Paulo Freire

Em 2012 faÃ§a parte vocÃª tambÃ©m desse nosso mundo digital e integre esse 
ambiente virtual de troca pedagÃ³gica. Crie o blog da sua Unidade Escolar, 
estimule seus alunos a utilizarem esse canal de comunicaÃ§Ã£o, programe-se 
compartilhe suas atividades com o resto do mundo. O sucesso Ã© nosso!! Feliz Ano
Novo!! 
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4Âªcre
(164)

 <COMENTÃRIOS>

Que assim seja!! Em 2012 estaremos todos juntos pelo sucesso da EducaÃ§Ã£o 
Carioca!!
Postado por 
MÃ¡rcia
 em 29/12/2011 19:54

Ana, que lindo! Acho que vamos entar para o time dos editores de vÃ-deos!!! 
rsrs!! 
Linda post, linda ideia, Ã³tima mostragem dos programas da SME, Ã³tima mensagem!
ParabÃ©ns Ã s escolas e Ã  4ÂªCRE por tÃª-la como representante.
FELIZ ANO NOVO para todos!!!!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 29/12/2011 21:57

O ano de 2011 estÃ¡ terminando. Foi um ano intenso de trabalho, porÃ©m VALEU A 
PENA!
Cada uma de nossas escolas, com suas especificidades, conseguiu dar um salto na 
qualidade da EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA.
ParabÃ©ns!
Tenho certeza que  2012 serÃ¡ um ano de muito SUCESSO para todos que entendem 
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que sÃ³ se desenvolve um paÃ-s com uma EDUCAÃ‡ÃƒO DE QUALIDADE.
Ana, agradeÃ§o e parabenizo pelo trabalho que vocÃª vem desenvolvendo como 
representante da 4Âª CRE no Rioeduca.
Bjs
ValÃ©ria Medici
Postado por 
ValÃ©ria Medici
 em 30/12/2011 00:28

"AmanhÃ£ serÃ¡ um novo dia!"
 E este dia como todos os outros 365 do ano pertencem a Deus.Que Deus dÃª a 
todos inteligencia,paz,amor,criatividade,proteÃ§Ã£o e muito carinho e 
compreensÃ£o para com nossos alunos.
â€œEnsina a crianÃ§a no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, 

 nÃ£o se desviarÃ¡ deleâ€. Prov 22:6
bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 30/12/2011 08:36

ParabÃ©ns pela linda postagem enaltecendo o trabalho da 4Âª CRE.Que o novo ano 
nos fortaleÃ§a na busca da EducaÃ§Ã£o que acreditamos.Ã‰ sempre muito bom 
trabalhar com vocÃª.Grande beijo, Carmen.
Postado por 
Carmen Lucia Ferreira
 em 30/12/2011 12:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 27/12/2011

 <TÃTULO>
Momentos que Marcaram a HistÃ³ria da 2ÂªCRE no Portal Rioeduca em 2011

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

     Nesta postagem estÃ£o reunidos uma 
mensagem de Ano Novo e um vÃ-deo com os momentos que marcaram a histÃ³ria da 2
 CRE no Portal Rioeduca em 2011.

Em alguns dias comeÃ§a um novo ano e com ele se renovam as esperanÃ§as. E para 
fazer uma retrospectiva das postagens da 2
 CRE no Portal Rioeduca, preparei um vÃ-deo que re
ne o trabalho apresentado por nossas escolas no ano de 2011 mostrando: a 
biografia de alguns patronos, eventos, projetos, blogs de professores e escolas.

Gostaria de deixar para vocÃªs, queridos leitores, que durante o ano de 2011 
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prestigiaram nosso trabalho, um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade, 
conhecido poeta brasileiro, que tem como tÃ-tulo 
Receita de Ano Novo
.

Receita de Ano Novo

Para vocÃª ganhar belÃ-ssimo Ano Novo

     cor do arco-Ã-ris, ou da cor da sua paz,

     Ano Novo sem comparaÃ§Ã£o com todo o 
tempo jÃ¡ vivido

     (mal vivido talvez ou sem sentido)

     para vocÃª ganhar um ano

     nÃ£o apenas pintado de novo, remendado 
Ã s carreiras,

     mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;

     novo

     atÃ© no coraÃ§Ã£o das coisas menos 
percebidas

     (a comeÃ§ar pelo seu interior)

     novo, espont
neo, que de tÃ£o perfeito nem se nota,

     mas com ele se come, se passeia,

     se ama, se compreende, se trabalha,

     vocÃª nÃ£o precisa beber champanha ou 
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qualquer outra birita,

     nÃ£o precisa expedir nem receber 
mensagens

     (planta recebe mensagens?

     passa telegramas?) 

NÃ£o precisa

     fazer lista de boas intenÃ§Ãµes

     para arquivÃ¡-las na gaveta.

     NÃ£o precisa chorar arrependido

     pelas besteiras consumidas

     nem parvamente acreditar

     que por decreto de esperanÃ§a

     a partir de janeiro as coisas mudem

     e seja tudo claridade, recompensa,

     justiÃ§a entre os homens e as naÃ§Ãµes,

     liberdade com cheiro e gosto de pÃ£o 
matinal,

     direitos respeitados, comeÃ§ando

     pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um Ano Novo
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     que mereÃ§a este nome,

     vocÃª, meu caro, tem de merecÃª-lo,

     tem de fazÃª-lo novo, eu sei que nÃ£o Ã©
fÃ¡cil,

     mas tente, experimente, consciente.

     Ã‰ dentro de vocÃª que o Ano Novo

     cochila e espera desde sempre.

Texto retirado de http://www.revista.agulha.nom.br/drumm.html#receita acesso em 
22/12/2011

Desejo que em 2012 vocÃªs continuem conosco contribuindo, para que juntos, 
possamos continuar divulgando as prÃ¡ticas pedagÃ³gicas que colaboram com a 
educaÃ§Ã£o carioca. 

Assistam ao vÃ-deo para rever algumas postagens de 2011 e conhecer os blogs de 
nossas escolas.

Feliz Ano Novo! Feliz 2012!
 [VÃDEO]

O Portal Rioeduca Ã© um espaÃ§o feito por e para professores. Divulguem os 
projetos ou blogs de sua escola, basta entrar em contato com o representante do 
Rioeduca em sua CRE.

Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca na 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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blogsdeescolas
(402)

eventos
(210)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Renata, a 2Âª CRE estÃ¡ muito bem representada por vocÃª que Ã© nota DEZ!  
ParabÃ©ns pelas postagens e pelo trabalho desenvolvido. 
Salve a 2ÂªCRE! 
Feliz Ano Novo!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/12/2011 10:13

Que em 2012 o trabalho desenvolvido esse ano seja aprimorado e que mais pessoas 
conheÃ§am as boas iniciativas!
Postado por 
Adriana Afonso
 em 27/12/2011 11:45

ParabÃ©ns pela postagem e desejo a todos os profissionais da 2 CRE um Feliz 
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2012.
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/12/2011 18:42

ParabÃ©ns pela postagem! ParabÃ©ns 2ÂªCRE! Feliz 2012!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 29/12/2011 08:51

ParabÃ©ns Renata e tambÃ©m a Fatima pelo belo trabalho ao longo deste ano. 
Desejo a toda equipe da 2Âª CRE muitas felicidades em 2012.
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 30/12/2011 17:59

Renata, parabÃ©ns, trabalho de excelÃªncia!!!!!
A 2Âª CRE estÃ¡ muito bem representada.AgradeÃ§o em nome de todos.Precisamos 
divulgar mais,  e conte comigo.Bjs
Postado por 
Maria Inez Zain Brazuna
 em 30/12/2011 22:17

ParabÃ©ns  Ã  2Â° CRE ,pela escolha de sua representante ,Renata ,nota mil !!! 
Sucesso em 2012!
Postado por 
ELIZABETH  MONIZ
 em 02/01/2012 18:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/12/2011

 <TÃTULO>
Retrospectiva 2011 - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, projetos.

 [VÃDEO]

Olhando o caminho percorrido em 2011, percebemos o avanÃ§o e sucesso das escolas
da 1
 CRE. O Rioeduca tem imenso orgulho e satisfaÃ§Ã£o por ter participado do 
progresso e desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o Carioca. Registramos in
meros momentos vivenciados pelas escolas no portal Rioeduca e compartilhamos com
nossos amigos leitores.
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Podemos destacar aqui eventos como
 FECEM, Mostra de DanÃ§a, Bienal do Livro, SalÃ£o do livro,
 Desfiles CÃ-vicos, entre outros. TambÃ©m registramos neste grande portfÃ³lio 
digital as aÃ§Ãµes do GrÃªmio Estudantil, as ReuniÃµes de ResponsÃ¡veis aos 
sÃ¡bados, e a beleza e notoriedade da Sala de M
sica construÃ-da em parceria com Rock in Rio na E.M Pereira Passos.

As festas e eventos fizeram parte de nossos registros: Carnaval, Dias especiais 
(dia das mÃ£es, semana da paternidade, festas juninas, dia do mestre...) e demos
a devida atenÃ§Ã£o a nossa cultura, valorizando as produÃ§Ãµes das crianÃ§as e 
adolescentes da rede.

Um dos grandes marcos em 2011, que nÃ³s acompanhamos de perto e compartilhamos 
aqui, foi o n
mero de blogs criados pelas escolas e creches. No inÃ-cio de 2011, contÃ¡vamos 
apenas quatro blogs, no entanto, hoje na 1
 CRE, temos mais de 50 blogs educacionais, entre blogs escolares e educacionais.
Os gestores e professores valorizam cada vez mais o que constroem, dando 
visibilidade ao que realizam. Os trabalhos agora ultrapassam os muros escolares,
e podem ser apreciados e admirados em qualquer lugar do mundo, atravÃ©s da 
internet.

Vale destaque especial para o uso da EducopÃ©dia nas aulas, e o quanto seu uso 
despertou professores e alunos para a import
ncia de integrar tecnologia nas escolas. Relatamos em 2011, os efeitos 
positivos, declaraÃ§Ãµes de sucesso e resultados significativos da EducopÃ©dia 
na vida dos jovens que estudam na nossa rede.

Descrevemos aÃ§Ãµes e programas da SME , e sua positiva repercussÃ£o na 
aprendizagem dos alunos. Homenageamos professores por seus projetos, talentos e 
dedicaÃ§Ã£o ,elementos fundamentais para o sucesso dos alunos.

No 
ltimo post do ano, evidenciamos nosso agradecimento pela parceria da nossa 
coordenadoria, dos gestores e professores. Agradecemos pela participaÃ§Ã£o 
constante no compartilhamento das aÃ§Ãµes que acontecem nos espaÃ§os escolares. 
Agradecemos os Emails, sugestÃµes, imagens e vÃ-deos enviados, e que contribuem 
significativamente, incentivando professores e alunos.

Desejamos a todos um novo ano de muitas alegrias e sucesso, na realizaÃ§Ã£o 
deste fantÃ¡stico e desafiador trabalho que Ã© a EducaÃ§Ã£o. Continuaremos nossa
caminhada, trocando idÃ©ias, compartilhando saberes e dando visibilidade ao 
excelente trabalhado desenvolvido pelas unidades escolares da Primeira 
Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o
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projetos
(334)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Que as posts das maravilhosas escolas e Creches da 1ÂªCRE venham abrilhantar o 
Portl Rioeduca em 2012. 
                        ParabÃ©ns Ã  todos!
                            FELIZ 2012!!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 30/12/2011 13:01

ParabÃ©ns a toda equipe da 1Âª CRE pelo apoio ao Rioeduca na figura desta pessoa
fantÃ¡stica que Ã© a nossa querida Rute. FELIZ 2012 a todos e em especial a vc 
Rute. Gd bj
Postado por 
MÃ¡rcia Cristina Alves
 em 30/12/2011 17:56
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ParabÃ©ns pela postagem!!!Feliz 2012!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 30/12/2011 21:59

ParabÃ©ns a todos e principalmente a Rute Albanita que nos proporcionou, durante
todo esse ano, momentos de sensibilidade e registro... FELIZ 2012  a 
todos!!!!!!!!!!
Postado por 
josÃ© luiz
 em 31/12/2011 20:11

ParabÃ©ns escolas da 1ÂªCRE em especial a Pereira Passos.abs
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 02/01/2012 11:46

ParabÃ©ns a todos nÃ³s da 1Âª CRE pelos belos projetos realizados durante o ano 
de 2011.
Postado por 
otilia araujo
 em 03/01/2012 17:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/12/2011

 <TÃTULO>
Acreditar,Superar Desafios, Vencer ... 8Âª CRE em 2011!

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre.

Na retrospectiva
da 8
 CRE nos surpreendemos com a intensidade de histÃ³rias marcantes de superaÃ§Ã£o,
conquista, garra e
acima de tudo, muita esperanÃ§a!

Apesar de todas as dificuldades encontradas no caminho, 2011 foi um ano de 
vitÃ³rias!
2011 chega ao fim!

2011 foi um ano de muitas realizaÃ§Ãµes, desafios, conquistas e superaÃ§Ã£o!

Como falar de superaÃ§Ã£o sem mencionar o acontecimento na Escola Municipal 
Tasso da Silveira?

Em abril deste ano, a 8
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 CRE foi marcada por uma tragÃ©dia de proporÃ§Ãµes incalculÃ¡veis!

Um acontecimento que nos deixou perplexos, sem acreditar que era verÃ-dico 
aquilo que estava diante de nÃ³s e era anunciado para o mundo!

Mesmo vivendo toda esta dor, professores, alunos e familiares nÃ£o se deram por 
vencidos, mas superando todos os limites, continuaram fazendo da escola um 
espaÃ§o de desenvolvimento, de aprendizagem, de convÃ-vio e de alegria!

Mais uma vez se comprova que a EducaÃ§Ã£o Ã© o primeiro passo para a paz e a 
convivÃªncia mais justa e pacÃ-fica
entre os homens.

Nossa homenagem a toda comunidade da Escola Municipal
Tasso da Silveira, por vencer o desafio de prosseguir e encerrar o ano de 2011 
cheia de esperanÃ§a de dias melhores e de conquistas ainda maiores!

[FOTO]

[FOTO]

Cortar o tempo.

     Quem teve a ideia de cortar o tempo em 
fatias,

     a que se deu o nome de ano,

     foi um indivÃ-duo genial.

     Industrializou a esperanÃ§a, fazendo-a 
funcionar no limite da exaustÃ£o.

     Doze meses dÃ£o para qualquer ser humano
se cansar e entregar os pontos.

     AÃ- entra o milagre da renovaÃ§Ã£o e 
tudo comeÃ§a outra vez, com outro n
mero e outra vontade de acreditar que daqui pra diante vai ser diferente.

Carlos Drummond de Andrade
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A histÃ³ria da 8
 CRE no Rioeduca em 2011, passa em nossas mentes como em um filme...

As crianÃ§as em seus primeiros passos nas creches!

[FOTO]

Os projetos com reconhecimento internacional, como o 
Imagens em Movimento
.

[FOTO]

Trabalho feito com muita seriedade, compromisso e amor nas Classes Especiais

[FOTO]

Atividades de estÃ-mulo
Ã  
leitura e Ã  escrita.

[FOTO]

Muitos motivos para celebrar a educaÃ§Ã£o carioca!

[FOTO]

As aÃ§Ãµes da 8
 CRE nÃ£o podem ser contadas em poucas linhas...

O GinÃ¡sio Experimental na E.M. NicarÃ¡gua, os EspaÃ§os de Desenvolvimento 
Infantil, as Bibliotecas
Escolares,
os PÃ³los de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho,
as Creches e Unidades Escolares formam uma comunidade de atores que fazem da 
educaÃ§Ã£o um caminho para maiores possibilidades de vida para as crianÃ§as da 
regiÃ£o.

Todo o sucesso Ã© proveniente de muito trabalho! E sucesso para a 8
 CRE significa alunos na escola aprendendo cada vez mais e da
melhor forma possÃ-vel!

Este Ã© o trabalho da 8
 Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o!

 [VÃDEO]

Que em 2012 a 8
 CRE colecione ainda mais histÃ³rias de sucesso e desenvolvimento!
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NÃ³s estaremos registrando tudo aqui, neste espaÃ§o que Ã© todo seu: 

comunidade 

escolar!

[FOTO]

8Âªcre
(193)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela bela postagem, Prof. Neilda! O trabalho da 8.Âª CRE Ã© feito a 
muitas mÃ£os: diretores, professores, funcionÃ¡rios, alunos, responsÃ¡veis, 
estÃ¡giÃ¡rios, voluntÃ¡rios, equipes da Coordenadoria, parceiros que chegam, e 
todos com um Ãºnico objetivo: contribuir para a aprendizagem dos nossos alunos, 
para que eles possam realizar seus sonhos e ter sucesso na vida! Ã‰ isso que nos
move todos os dias do ano! Feliz ano que chega, feliz 2012 a todos !!!!!!
Postado por 
Sonia Marques
 em 28/12/2011 19:49
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Ano maravilhoso esse ! ParabÃ©ns para todos da 8a CRE! Que venha 2012! Beijos
Postado por 
AndrÃ©a Barreto
 em 28/12/2011 19:52

Muito legal!!! Sempre acreditei no poder da educaÃ§Ã£o e foi atravÃ©s dela, 
entre outras coisas, que cheguei aonde estou! ParabÃ©ns as profissionais que 
assim como a Neilda dedicam suas vidas Ã  arte de ensinar, construindo uma base 
sÃ³lida para a sociedade brasileira! O trabalho, amor e comprometimento de 
pessoas como vocÃªs nos dÃ¡ esperanÃ§a de dias melhores! Um Ano Novo repleto de 
benÃ§Ã£os, alegrias, saÃºde, paz e muito aprendizado pra todos nÃ³s! AbraÃ§os!!!
Postado por 
Raquel Helen Silva
 em 28/12/2011 19:58

OlÃ¡ Pessoal!!!

NÃ£o posso passar por aqui e nÃ£o deixar meu comentÃ¡rio.
Cursei o ensino pÃºblico desde o Jardim ao 2Âº grau. E me emociono em ler 
artigos como este, onde monstram que ainda existem pessoas capazes de se doarem 
para oferecer um futuro digno Ã  crianÃ§as e adolescentes do nosso paÃ-s.
ParabÃ©ns a todos vocÃªs pelo desempenho durante o ano de 2011.
ForÃ§a e Sabedoria Ã© o que desejo para o prÃ³ximo ano!!!
Postado por 
Vanessa Machado
 em 28/12/2011 20:01

Realmente 2011 foi um ano bastante difÃ-cil para todos nÃ³s.Trabalhar com 
EducaÃ§Ã£o Ã© um desafio constante e que exige de todos muito mais que uma boa 
formaÃ§Ã£o educacional. Sem um comprometimento verdadeiro com a mudanÃ§a e um 
envolvimento com cada crianÃ§a como um ser Ãºnico,nÃ£o seremos capazes de 
transformar a vida de nossos alunos. Que em 2012 , todos nÃ³s da 8Âª CRE 
possamos ser,mais e mais ,elementos fundamentais para a mudanÃ§a que queremos 
ver  no Mundo.Um Ano Novo de muita PAZ para todos.
Patricia Nogueira-CP da EM Rosa da Fonseca
Postado por 
Patricia Nogueira
 em 28/12/2011 20:11

Sim 2011 foi um ano de muitos acontecimento, nossa Rede quebrou o gelo, com a 
linda missÃ£o de nos unir, de apesar de todas as dificuldades, mostrar que somos
valiosos e apaixonados pelo que fazemos.
Tive o imenso prazer de pertencer a 8Âº CRE por um breve porÃ©m intenso 
perÃ-odo, e a grata felicidade de conhecer pessoas tÃ£o especiais. 
Deixo aqui registrado, minha admiraÃ§Ã£o e todo meu carinho a todos que com seu 
toque especial constroem juntos um caminho de sucesso.
ParabÃ©ns Neilda pela sensibilidade! simplesmente lindo!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 28/12/2011 20:13
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A 8Âª CRE realiza um lindo trabalho com dedicaÃ§Ã£o e seriedade!Admiro o 
trabalho das professoras, diretores e pessoal de apoio e agora admiro o que 
Neilda vem fazendo com a divulgaÃ§Ã£o de tudo isso no Rioeduca. ParabÃ©ns, 
8ÂªCRE! Somos um sucesso absoluto! ParabÃ©ns, diretor da E.M. Tasso. Que Deus 
dÃª um ano novo diferente e muito melhor para todos da escola! Um abraÃ§o.
Postado por 
Nilza
 em 28/12/2011 20:14

EXCELENTE POSTAGEM! PALMAS A TODOS NÃ“S, PRINCIPALMENTE AO NOSSO AMIGO LUIS 
MARDUK, DIRETOR DA E.M. TASSO DA SILVEIRA. O ANO FOI MUITO BOM, MUITO PRODUTIVO 

 PARA A E.M. MÃRIO F. PINHEIRO! AO FINAL DO ANO, NO NATAL GANHAMOS O PRESENTE DE 
VER A HISTÃ“RIA DE NOSSO ALUNO NOTA 10 PUBLICADA NO JORNAL O GLOBO!
Postado por 
FREDERICO MENDONÃ‡A
 em 28/12/2011 20:22

ParabÃ©ns a todos os profissionais da 8 CRE.E muito sucesso em 2012.
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/12/2011 20:46

ParabÃ©ns, querida Neildinha! A retrospectiva Ã© um reflexo de toda a tua 
dedicaÃ§Ã£o e carinho por este trabalho. A 8CRE estÃ¡ tÃ£o bem representada no 
rioeduca, nÃ£o seria nada mal que eu estivesse ao seu lado numa prÃ³xima 
oportunidade. No mais desejo um 2012 de muito trabalho e Ã³timos resultados e 
que a 8CRE seja lembrada sempre por suas vitÃ³rias.
Postado por 
Morgana MagalhÃ£es
 em 28/12/2011 20:50

Que o ano de 2011, na 8Âª CRE, cheio de vitÃ³rias, dificuldades e muitos 
progressos, sirvam de esperanÃ§a para fazer de 2012 um ano melhor, construindo 
realmente uma escola que aprende e ensina a tod@s.
Postado por 
Joelma Vieira
 em 28/12/2011 21:42

Linda  postagem ! Que em 2012... a superaÃ§Ã£o, amor ao prÃ³ximo,  
companheirismo,  trabalho e desafios continuem fazendo parte  de  todos aqueles 
que trabalham na 8Âª CRE. Feliz ano novo!!!!!!!
Postado por 
MÃ¡rcia Salina
 em 28/12/2011 21:45

A maior CRE da EducaÃ§Ã£o Carioca, nÃ£o Ã© a maior apenas em nÃºmeros. Somos 
muitos, mas somos integrados, antenados e apaixonados pela EducaÃ§Ã£o. Seja nas 
Creches, nos PETs, EDIs,
Postado por 
Adriana Cappola
 em 28/12/2011 21:51
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Se as pessoas envolvidas numa tarefa estiverem suficientemente motivadas, elas 
conseguirÃ£o superar qualquer tipo de dificuldade. Sinto orgulho de trabalhar na
8ÂªCRE! ParabÃ©ns a todos! Em 2012, ainda mais motivados por uma EducaÃ§Ã£o de 
Qualidade!
Postado por 
RosÃ¢ngela Fernandez Pate
 em 28/12/2011 22:32

Amei a moldura de filmes antigos. Show! 
Como sempre vc Ã© dez!  A 8Âª CRE estÃ¡ de parabÃ©ns!

Beijos querida e FELIZ 2012!!!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 28/12/2011 23:22

Nossa, dÃ¡ orgulho fazer parte dessa equipe!!! Que em 2012 possamos ser capazes 
de realizar com a mesma determinaÃ§Ã£o, superaÃ§Ã£o, dedicaÃ§Ã£o e empenho a 
linda tarefa de educar e de transformar pessoas.
Postado por 
Marcia Lopes
 em 29/12/2011 07:29

ParabÃ©ns pela postagem! ParabÃ©ns para todos da 8ÂªCRE! Feliz 2012!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 29/12/2011 08:38

ParabÃ©ns pela belÃ-ssima postagem! A 8Âª CRE se destaca pelo compromisso em 
oferecer uma educaÃ§Ã£o empenhada com o sucesso escolar dos alunos, a formaÃ§Ã£o
de pessoas do bem e o saber conviver em harmonia! ParabÃ©ns Coord.Sonia, JÃ´ e 
toda a equipe.
Postado por 
VILMA MARIA - E.M. AYRTON SENNA DA SILVA
 em 29/12/2011 11:18

ParabÃ©ns pela sensibilidade que deu mais beleza a tudo o que foi dito e 
mostrado!!! Nascida em Padre Miguel, quando crianÃ§a, estudei na E.M. Roberto 
Simonsen, aluna da Tia Nelma que hoje trabalha na E.M. Moacyr Padilha. Naquele 
tempo, nÃ£o tinha noÃ§Ã£o do que era um DEC ou qualquer coisa desse tipo... SÃ³ 
sei que vivi o que tinha que viver enquanto crianÃ§a, estar na escola, aprender,
ter meu primeiro convÃ-vio social e trazer as lembranÃ§as comigo atÃ© hoje. A 
vida foi me trazendo atÃ© onde estou...a escolha da profissÃ£o, totalmente 
influenciada pela minha inesquecÃ-vel Tia Nelma, o trabalho nas escolas e o 
trabalho na Coordenadoria. Sem perceber, a vida foi me trazendo de volta para 
cÃ¡, para fazer parte de um time maravilhoso que tem o objetivo claro de servir 
ao pÃºblico! Nosso trabalho tem o foco principal nos mais de 80 mil jovens e 
crianÃ§as  que passam pelas nossas escolas e dar e a eles as melhores 
condiÃ§Ãµes de aprender. E por isso, esse orgulho em dizer: Ã‰Ã©Ã©Ã©Ã©Ã©Ã©Ã©Ã©Ã©
a oitava!!! Feliz 2012 a todos vocÃªs!!!
Postado por 
JÃ´ Cruz
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 em 29/12/2011 11:56

Que em 2012 a 8ÂªCRE continue sendo este sucesso que Ã©, rumo a mais Saltos na 
EducaÃ§Ã£o Carioca!!!!
Postado por 
Sueli Maria de Menezes
 em 29/12/2011 15:07

Acho muito bom o trabalho que Ã© feito por toda a equipe da 8Âª CRE, sÃ£o 
pessoas comprometidas com a educaÃ§Ã£o e nos motivam ainda mais seguir adiante 
superando os desafios. Vamos seguir juntos em mais um ano e com a certeza que 
somos muito bons no que fazemos. AbraÃ§os a todos! Feliz 2012!
Postado por 
Myrthes Pinheiro
 em 29/12/2011 18:29

ParabÃ©ns a todos os Profissionais de EducaÃ§Ã£o da 8Âª CRE !!!!  Conseguimos 
sair fortalecidos dos momentos dramÃ¡ticos, intensificar o diÃ¡logo, compreender
e desdobrar o mote acelerado das polÃ-ticas educacionais. Sem dÃºvida um dos 
maiores trunfos Ã© o admirÃ¡vel compromisso com a educaÃ§Ã£o pÃºblica e  seu 
impacto favorÃ¡vel na vida das crianÃ§as e adolescentes de nossas escolas. NÃ£o 
posso, entretanto, deixar de citar o respeito e o carinho, temperos 
indispensÃ¡veis para este clima que nos motiva a seguir em frente. Um grande 
abraÃ§o e disposiÃ§Ã£o para os novos desafios de 2012. Felicidades a tod@s!
Postado por 
FÃ¡tima Lima
 em 29/12/2011 22:37

Obrigada Neilda por este carinho e reconhecimento de meu trabalho e de todos os 
demais profissionais de nossa CRE. Ã‰ com muito carinho, amor e dedicaÃ§Ã£o que 
desenvolvo meu trabalho, sabendo que sempre posso contar com seu apoio e 
credibilidade, como tambÃ©m conto com a Bete e a Marcinha. Obrigada por este ano
de trabalho e desejo fazer sempre o melhor possÃ-vel pelos nossos alunos para 
que eles sempre venham a fazer o diferencial positivo  em nossa sociedade. Vera 
Alves
Postado por 
Vera Alves
 em 30/12/2011 11:10

ParabÃ©ns Neilda, seu trabalho estÃ¡ lindissÃ-mo e podemos perceber sua grande 
sensibilidade no carinho da postagem. FELIZ 2012 a vc e a toda equipe da 8Âª 
CRE.
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 30/12/2011 18:32

Tenho certeza que 2012 continuaremos a dar o melhor de nÃ³s pela EducaÃ§Ã£o. 
Vamos em frente!
Postado por 
Lucia Rigueira
 em 07/01/2012 18:29
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ParabÃ©ns p/postagem, Profa Neilda!!!!EstÃ¡ Ã³tima!!!!ParabÃ©ns Ã  8Âª CRE!Feliz
2012!
Postado por 
lucy ribeiro
 em 10/01/2012 15:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/12/2011

 <TÃTULO>
Retrospectiva 2011 - 7ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, retrospectiva.
Falta pouco para chegarmos ao final de 2011. Em menos de trÃªs dias, estaremos 
comemorando a chegada de 2012. Ã‰ um tempo de reflexÃ£o para todos.Tempo de 
rever e vibrar com os bons momentos passados, sendo uma forma de repor as 
energias para o novo ano que se aproxima
.
 A Retrospectiva 2011 da 7
CRE mostra que Ã© possÃ-vel acreditar em sonhos e ir Ã  luta! Com direÃ§Ãµes 
comprometidas e equipes dedicadas, vemos que a EducaÃ§Ã£o Carioca jÃ¡ comeÃ§ou 
seu salto de qualidade por aqui.Os desafios sÃ£o muitos, mas temos visto 
disposiÃ§Ã£o e determinaÃ§Ã£o para grandes mudanÃ§as.O objetivo maior Ã© sempre 
favorecer a aprendizagem de todos os alunos.

 [VÃDEO]
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7Âªcre
(192)

retrospectiva
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Linda retrospectiva!
ParabÃ©ns Ã  todos da 7ÂªCRE e Ã  vocÃª Roberta,  por mostrar-nos os belÃ-ssimos
trabalhos da 7ÂªCRE.
FELIZ ANO NOVO para todos!!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 29/12/2011 00:15

ParabÃ©ns para todas as escolas e professores que contribuÃ-ram para o Rioeduca 
da 7ÂªCRE, mais sucesso, atividades e educaÃ§Ã£o em 2012!! Ficou lindo,  
Roberta!!!bjsssssssss
Postado por 
Raphaella Marques
 em 29/12/2011 09:19

Ficamos felizes pelas matÃ©rias, muitas publicadas pelo nosso Jornal 
Informativo. Esperamos manter a parceria do Jornal com este espaÃ§o do Rioeduca 
em 2012!
Postado por 
Andreia Mattos
 em 29/12/2011 12:53

Muito Feliz de ver dois Blogs meus na retrospectiva 2011! Tenho muito orgulho de
fazer parte desta CRE! Feliz 2012 ! Beijos
Postado por 
Andrea Barreto
 em 29/12/2011 15:53

Quantas atividades pedagÃ³gicas desenvolvidas em prol da aprendizagem 
significativa dos alunos!! 
Como que registrar e divulgar Ã© bom!!! Nos dÃ¡ orgulho e motivaÃ§Ã£o para mais 
e mais..
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ParabÃ©nsss a todos das unidades escolares e da 7Âª CRE que buscam uma 
educaÃ§Ã£o de qualidade!!
Postado por 
Marleyde F. Fernando
 em 29/12/2011 15:58

Recordar Ã© viver! HÃ¡ 45 anos atrÃ¡s, comeÃ§ava minha vida no magistÃ©rio na 
escola municipal Pio X, hoje pertencente a 7ÂªCRE.Fico feliz em verificar que, 
ainda hoje, hÃ¡ professores dedicados e comprometidos com a educaÃ§Ã£o pÃºblica 
de qualidade! ParabÃ©ns a todos! Feliz 2012!
Postado por 
Regina
 em 29/12/2011 17:11

Que orgulho ver nossa CRE representada por tantos trabalhos legais. Isso aÃ- 
interaÃ§Ã£o, compartilhamento e multiplicaÃ§Ã£o de ideias. Conte comigo da 
prÃ³xima vez, terei prazer em trabalhar com vc! Beijos Dilma (GED)
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 29/12/2011 17:36

Linda a retrospectiva da 7ÂªCRE... Que em 2012  os sentimentos de coragem, 
superaÃ§Ã£o, Ã©tica e justiÃ§a continuem presentes na equipe. Parabens!!!
Postado por 
ClÃ¡udia da Silva Dantas
 em 29/12/2011 18:13

Roberta! ParabÃ©ns pela nota retrospectiva e especialmente felicitaÃ§Ãµes pelo 
avanÃ§o na qualidade transformadora da educaÃ§Ã£o que vocÃªs conduzem. Como bem 

 disse, o mestre Paulo Freire, a educaÃ§Ã£o exige uma PRÃXIS - ReflexÃ£o e AÃ§Ã£o
renovadoras, inovadoras e revolucionÃ¡rias. VocÃªs estÃ£o a caminho dessa 
transformaÃ§Ã£o. ÃŠxito na jornada em 2012. Avanteeeeeee!
Postado por 
Joao Maria @peddagestao
 em 29/12/2011 19:27

ParabÃ©ns a todos os profissionais da 7 CRE.Feliz 2012!
Postado por 
Fatima Braga
 em 29/12/2011 23:35

O que mais me deixa alegre Ã© saber que faÃ§o parte de uma CRE que se preocupa 
efetivamente com o aluno, no aprimoramento de seu sucesso. Sempre digo me 
orgulho de ser um prfofissional desta CRE. Fiquei muito feliz em ver etapas de 
vitÃ³rias da minha caminhada profissional em intercessÃ£o Ã  sucessos da nossa 
Coordenadoria. ParabÃ©ns Ã  todos os profissionais envolvidos. Estamos sempre 
juntos em busca do "Salto de qualidade da EducaÃ§Ã£o Carioca"!
Postado por 
Vitor Hugo Almeida
 em 30/12/2011 10:22

ParabÃ©ns Roberta e a toda equipe da 7Âª CRE, FELIZ 2012.

Página 2029



RIOEDUCA 1
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 30/12/2011 18:27

Apesar de estar um pouco atrasada, quero deixar meu agradecimento pelas 
parcerias consolidadas nesta feliz caminhada pela 7Âª CRE, parabenizar a Roberta
pela retrospectiva em vÃ-deo que ficou lindo, consistente e emocionante e a 
todos os herÃ³is que acreditam e fazem da EducaÃ§Ã£o uma aÃ§Ã£o real e de 
qualidade! 2012 FELIZ E DE MUITO SUCESSO A TODOS!
Postado por 
Maristela
 em 02/01/2012 12:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 27/12/2011

 <TÃTULO>
Papai Noel no CIEP JoÃ£o Batista dos Santos

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre.
No Natal , ver uma crianÃ§a sorrindo traz sempre muita alegria. A festa de Natal
no CIEP JoÃ£o Batista dos Santos localizado na Cidade de Deus aconteceu no dia 
20 de dezembro.Veja como foi a entrega de presentes que trouxe alegria e muitos 
sorrisos para as crianÃ§as que estudam lÃ¡.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Roberta, estou muito feliz de tÃª-la entre os representantes do Rioeduca. Assim 
como todos do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos ficaram felizes com a presenÃ§a de 
Papai Noel  eu me emocionei tambÃ©m, porque experimentei  a sensaÃ§Ã£o de 
alegria ao ser a MamÃ£e Noel por trÃªs vezes. 
Sua post ficou show e parabÃ©ns a 7Âª CRE pela  oportunidade de tÃª-la como 
representante.
FELIZ ANO NOVO!!!
Postado por 
ReginBizarro
 em 27/12/2011 10:20

ParabÃ©ns pelo espÃ-rito natalino do  projeto "Papai Noel dos Correios", que 
deveria ser seguido por outras empresas e Ã³rgÃ£os pÃºblicos. Muitas benÃ§Ã£os a
todos que participam com seus apadrinhamentos. ParabÃ©ns aos mestres que se doam
o ano inteiro e fazem acontecer. ParabÃ©ns a todos que participam , direta ou 
indiretamente da " educaÃ§Ã£o carioca".
Postado por 
Regina Mel
 em 27/12/2011 10:31

Quem experimentou essa sensaÃ§Ã£o, como eu, percebeu o real espÃ-rito do Natal. 
CrianÃ§as felizes, emocionadas ao ver seu sonho realizado, mostra o quanto ainda
Ã© importante acreditar no Papai Noel e no amor entre as pessoas. ParabÃ©ns aos 
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Correios, ao MAP e a Equipe de profissionais do CIEP JoÃ£o Batista dos Santos, 
que a cada ano "mostra mais a sua cara"!
Postado por 
Vitor Hugo Almeida
 em 27/12/2011 11:03

Feliz 2012 para todos.
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/12/2011 18:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 27/12/2011

 <TÃTULO>
Retrospectiva 2011 - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, retrospectiva.

Estamos chegando ao fim de 2011 e foram muitas emoÃ§Ãµes vividas neste ano. 
Vamos juntos relembrar alguns momentos que marcaram a trajetÃ³ria da 9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, que atravÃ©s de projetos, trabalhos, 
blogs, festas e muito mais, marcou sua presenÃ§a neste portal que vem fazendo a 
REVOLUÃ‡ÃƒO na educaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro.

Mais um ano chegou ao fim e Ã© com muita alegria que compartilho com todos os 
nossos leitores esse momento de retrospectiva dos trabalhos de 2011, que foram 
apresentados neste espaÃ§o de trocas. 

Neste perÃ-odo, tambÃ©m, Ã© o momento de fazer um balanÃ§o de como foi o ano que
estÃ¡ terminando... E posso dizer que foram dias corridos e de muitos desafios, 
mas sem d
vidas foram dias maravilhosos e que em muitos momentos me emocionaram bastante, 
por isso termino satisfeita de ter a chance de conhecer e poder apresentar aqui 
os projetos desenvolvidos nas unidades escolares da 9
 CRE e todos os profissionais envolvidos e comprometidos com a educaÃ§Ã£o na 
nossa cidade. 

Foram horas inesquecÃ-veis que passei
em frente ao computador tentando levar a vocÃªs um pouco do que fazemos aqui na 
9
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos aqueles que colaboraram para o 
Ãªxito do trabalho aqui apresentado, pelo carinho e atenÃ§Ã£o nas diversas 
mensagens enviadas, nos comentÃ¡rios deixados nas postagens e ao apoio das 
equipes escolares em compartilhar suas atividades conosco, meu muito obrigada!
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[FOTO]

Para conhecer os trabalhos da 9
 CRE basta clicar no link abaixo:

http://www.rioeduca.net/blog.php?tag=9%C2%AAcre

Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte desta troca de experiÃªncias no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.

Onde me encontrar:

     Prof
 MÃ¡rcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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9Âªcre
(227)

retrospectiva
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Gostei muito da postagem.Concordo com vocÃª, foram dias corridos, de muito 
trabalho, mas de muitas realizaÃ§Ãµes. 
MÃ¡rcia, um feliz 2012!
Postado por 
SHIRLEI VIDEIRA DE DEUS
 em 27/12/2011 11:37

MÃ¡rcia, gostei muito da postagem. Ela reflete o excelente trabalho realizado 
pela 9Âª CRE. Feliz Ano Novo!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/12/2011 12:37

Marcia, a postagem ficou Ã³tima. Apesar de nÃ£o ter participado mais 
efetivamente com este espaÃ§o de troca, sempre acompanhei e admirei o seu 
trabalho. Conte comigo sempre. Que 2012 venha mais tranquilo para todos nÃ³s! 
Feliz Ano Novo!!
Postado por 
Ivanete de Oliveira Santos
 em 27/12/2011 14:51

Desejo a todos da 9ÂºCRE, em especial as colegas do GAQ,um FELIZ ANO 
NOVO,repleto de muita SAUDE, PAZ, AMOR E PROSPERIDADE.
ParabÃ©ns e muitas felicidades ao Professor e Coordenador JosÃ© Mauro pela 
homenagem recebida da medalha Pedro Ernesto.Foi muito merecido.
Postado por 
Lydia Hammes de Moura
 em 27/12/2011 16:29

ParabÃ©ns pela postagem .Desejo a todos os profissionais da  9a CRE um Feliz 
2012.
Postado por 
Fatima Braga

Página 2034



RIOEDUCA 1
 em 27/12/2011 18:41

Fiquei muito feliz com sua postagem. Vc caprichou. ParabÃ©ns pelo trabalho e 
dedicaÃ§Ã£o. Vc nos cativa com suas postagens e nos faz estar sempre buscando 
fazer o melhor para que a realidade da EducaÃ§Ã£o PÃºblica no Rio de Janeiro 
seja vista por todos.  Bjssss de toda  Equipe da  E.M Pres.Arthur Bernardes
Postado por 
Elenice N Machadoe
 em 27/12/2011 19:20

Lindos trabalhos expostos na retrospectiva. Destaque para a estÃ©tica na 
postagem da MÃ¡rcia. ParabÃ©ns para todos! SaÃºde, paz, harmonia, muita 
inspiraÃ§Ã£o e criatividade em 2012.
Postado por 
suely bouÃ§as
 em 27/12/2011 23:41

Marcia, querida...que emocionante! Com certeza 2011 foi maravilhoso. Excelentes 
projetos! O pessoal da 9Âª Cre estÃ¡ de parabÃ©ns mesmo! Muito sucesso para 
todos !
Postado por 
Gabriela Silva
 em 28/12/2011 14:09

SÃ³ pelo trilhar da jornada em 2011 jÃ¡ se mostra o valor, isso adornado pela 
coragem, pelo respeito e pela consciÃªncia de que vencer depende de escolhas e a
escolha se traduziu na expressÃ£o de um trabalho adornado pela responsabilidade 
e pelas conquistas. Que 2012 perpetue esse caminhar e continue nos trazendo 
vitÃ³rias que Ã© o que almejamos e o orgulho de que estamos contribuindo com 
amor, acima de tudo. FELIZ 2012.
Postado por 
Vilma Barbareto
 em 28/12/2011 15:06

Que maravilha de trabalho que as Escolas da 9Âª CRE fazem! 
ParabÃ©ns irmÃ£zinha pela post... Que Deus lhe presenteie com um ano de paz e 
muito sucesso!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 28/12/2011 23:18

Que ano!!! 2011 foi um ano de muitas, muitas emoÃ§Ãµes! E foi muito bem 
retratado nesta postagem. MÃ¡rcia, parabÃ©ns pela postagem e muito obrigada por 
colher o melhor de nÃ³s mostrando a muitos que Ã© possÃ-vel SIM, oferecer 
educaÃ§Ã£o de qualidade e realizar um bom trabalho.
Que 2012 seja ainda melhor para todos!
Beijos carinhosos, LÃ-via Andrade
Postado por 
LÃ-via Andrade
 em 29/12/2011 19:01
--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA>
Quarta-feira, 28/12/2011

 <TÃTULO>
Rioeduca Retrospectiva 2011 na 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, iderio.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

iderio
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Sinvaldo pelo seu empenho. Ã‰ perceptÃ-vel o carinho de todos os 
representantes do Rioeduca.Esse trabalho Ã© maravilhoso, pois temos a 
oportunidade de termos acesso aos belÃ-ssimos trabalhos realizados, como esses 
da 10Âª Cre. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 28/12/2011 14:02

ParabÃ©ns Sinvaldo pela excelente matÃ©ria!
NÃ£o me cansarei de repetir para vocÃª o quanto os seus textos carregados de 
poesia, verdade e emoÃ§Ã£o tocam o meu coraÃ§Ã£o.
Cada vitÃ³ria de alunos, professores, escolas de nossa CRE me faz acreditar mais
e mais o quanto uma equipe integrada, da qual tenho orgulho de fazer parte na 
10Âª CRE, tem possibilitado a nÃ³s o compartilhamento com a histÃ³ria da 
educaÃ§Ã£o dessa cidade e desse paÃ-s.
Estamos construindo um futuro melhor e vocÃª nos lembra muitÃ-ssimo bem isso em 
cada texto que escreve.
Feliz Ano Novo e continue brilhando a sua luz em 2012.
Com carinho,
Rosa
Postado por 
Rosa
 em 28/12/2011 14:56

ParabÃ©ns para Sinvaldo e todos os profissionais da 10 CRE.Feliz 2012 e muito 
sucesso para todos.
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/12/2011 20:48

ParabÃ©ns pela postagem! ParabÃ©ns 10Âª CRE! Feliz 2012!
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Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 29/12/2011 08:47

Grande Sinvaldo, parabÃ©ns pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo deste 
ano. FELIZ 2012 a vc e a toda equipe da 10Âª CRE. ParabÃ©ns tambÃ©m a Gracinha 
pelo grande apoio e uniÃ£o que percebemos nesta equipe.
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 30/12/2011 18:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/12/2011

 <TÃTULO>
Retrospectiva Rioeduca / 6Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, retrospectiva.

Estamos chegando mais uma vez ao fim de ano e nesta Ã©poca

     todos procuram alguma mensagem especial 
para enviar aos amigos,

     por isso o Rioeduca/6
CRE, que acredita no otimismo e crÃª em Ã³timos dias em 2012, deseja Ã  todos um
grande e FELIZ ANO NOVO!

Durante o ano, as escolas
da 6
 CRE se fizeram presentes no Portal Rioeduca, atravÃ©s dos
Blogs,
projetos, atividades, solenidades, visitas culturais, enfim, todos participaram 
de alguma forma para o engrandecimento da vida de
nossos alunos.

O Portal Rioeduca veio ampliar
possibilidades, criar meios, valorizar o trabalho de todos: escolas, professores
e alunos.

Por isso, torcemos para que em 2012 possamos mostrar
 muito mais!

[FOTO]
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Somos privilegiados por fazermos parte dessa mega rede de ensino, que Ã© a Rede 
Municipal de EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro e, juntos, participarmos da 
revoluÃ§Ã£o na educaÃ§Ã£o carioca.

RETROSPECTIVA 2011
 [VÃDEO]

A 6
 CRE estÃ¡ de parabÃ©ns por gerenciar tantas escolas de excelÃªncia!

Se todos trabalharmos juntos faremos a diferenÃ§a! 

Afinal, somos a maior rede de EducaÃ§Ã£o Municipal da AmÃ©rica Latina.

Participem tambÃ©m deste espaÃ§o que Ã© nosso: escolas, professores, alunos e 
demais funcionÃ¡rios que fazem a diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o carioca!

Clique no link abaixo e veja qual e-mail do representante da sua CRE para 
divulgar o
trabalho que vocÃª realiza e/ou da sua
escola.

RIOEDUCA NET - A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE: QUEM SOMOS NÃ“S?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php
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6Âªcre
(247)

retrospectiva
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Orgulho de ser educadora, orgulho de ser 6Âª CRE!!!!
Postado por 
Rosangela CorrÃªa
 em 30/12/2011 00:22

ParabÃ©ns pela postagem! ParabÃ©ns 6ÂªCRE! Feliz 2012!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 30/12/2011 08:11

Amei ver o blog da escola aqui nesta Retrospectiva Rioeduca / 6Âª CRE.Estarei me
aposentando em 2012 mas tenha certeza que estarei sempre aqui no site do 
Rioeduca comentando e elogiando o trabalho de todas as escolas desta Mega Rede 
.Feliz 2012 para todos e muito sucesso.bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 30/12/2011 08:21

ParabÃ©ns a toda equipe da 6Âª CRE e em especial a amiga Imaculada pelo belo 
trabalho desenvolvido no nosso espaÃ§o. FELIZ 2012!!!
Postado por 
MÃ¡rcia Alves
 em 30/12/2011 18:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/02/2011

 <TÃTULO>
RIO DE TALENTOS

<TAGS>
Tags: 
riodetalentos, esportes, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.
PROFESSOR(a),
COMPARTILHE SUA EXPERIÃŠNCIA CONOSCO
!

Página 2040



RIOEDUCA 1

 Estamos pensando em um projeto de ponta para a Ã¡rea de EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica e de desportos em nossa rede, que fique como legado depois das 
OlimpÃ-adas e das ParaolimpÃ-adas de 2016.

 Para que possamos planejar algo que vÃ¡ ao encontro das necessidades da 
nossa rede - professores, alunos e escolas - precisamos conhecer um pouco mais 
sobre os projetos esportivos que jÃ¡ acontecem.

 Para isso, precisamos que vocÃª colabore preenchendo um pequeno 
formulÃ¡rio: 
www.bit.ly/riodetalentos
.
Estamos certos de que sua opiniÃ£o farÃ¡ toda a diferenÃ§a para o 
desenvolvimento do Projeto Rio de Talentos. Participe!!!

 [RiodeTalentos]

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

riodetalentos
(1)

esportes
(1)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 15/10/2011

 <TÃTULO>
Quem Ã©?

<TAGS>
Tags: 
professor, homenagem.

 [VÃDEO]

Quem Ã© esse estranho personagem?

Homem ou mulher, velho ou moÃ§o, que em sua aÃ§Ã£o Ã© ao mesmo tempo m
sico e regente?

Quem Ã© essa estranha figura que em seu trabalho chora e ri, fala e escuta, 
conta e encanta?

Quem Ã© esse ator que precisa entusiasmar o grupo e ao mesmo tempo atender o 
apelo individual?

Precisa manter a ordem sem perder a serenidade; falar a todos, ouvindo a cada 
um?

Quem Ã© esse estranho personagem?

Quem possui a indÃ´mita magia para ajudar que todos desabrochem e se expressem, 
aprendam e se transformem, construam e sonhem?

Quem Ã© esse estranho malabarista que necessita se equilibrar entre conte
dos e competÃªncias, limitando excessos, favorecendo autonomia, acordando 
inteligÃªncias, provocando pensamentos?
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Quem Ã© esse anjo que empresta a filho dos outros, o tempo que para os seus nÃ£o
tem e que cobrado pelos desafios da vida sempre dura, nÃ£o consegue apagar a 
emoÃ§Ã£o que a rotina propicia?

Quem Ã© esse estranho personagem?

Que necessita sempre resolver, saber, decidir, propor, desafiar sem oportunidade
de perder o instante, sem o recurso de deixar para depois?

Quem possui essa aura para esgotado, renovar esforÃ§os; combalido encontrar 
energia? Quem pode, ao entrar em cada classe, refazer-se novo como se aquela 
fosse a 
nica?

Quem Ã© esse estranho personagem?

Que aprende a empatia que ensina, pratica a solidariedade que prega, administra 
a progressÃ£o do currÃ-culo que deseja, avalia com olhar abrangente, vibra com 
sucessos que nÃ£o sÃ£o seus.

Quem Ã© esse distribuidor de sementes que nÃ£o colhe para uso prÃ³prio os frutos
que plantou?

Quem Ã© esse estranho personagem?

Quem Ã© esse teimoso otimista que confia no aluno, que acredita no amanhÃ£, que 
espera sempre pelo sonho?

Quem Ã© esse estranho personagem?

Se ignorar a resposta, busque no espelho, prezado professor...

(Celso Antunes)
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homenagem
(21)

professor
(1)

 <COMENTÃRIOS>

"Teimoso otimista!" Adorei. ParabÃ©ns, professores!
Postado por 
Neilda
 em 15/10/2011 14:09

Fiquei emocionada ao assistir o vÃ-deo, obrigada pelo carinho, ficou super 
legal. ParabÃ©ns para todos nÃ³s!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 15/10/2011 17:31

Amei! Feliz Dia dos Mestres, queridos colegas educadores de alegrias e 
vitÃ³rias! :)
Imaculada ConceiÃ§Ã£o
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 em 15/10/2011 18:43

Lindo vÃ-deo Pena que nÃ£o aparecei.buÃ¡aaaaaaaa
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/10/2011 19:45
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"...Esse teimoso otimista que confia no aluno, que acredita no amanhÃ£, que 
espera sempre pelo sonho..." Muito lindo! Adorei! ParabÃ©ns para todos nÃ³s 
educadores!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 15/10/2011 22:32

Linda homenagem... ParabÃ©ns a todos nÃ³s, que insistimos, persistimos, e 
acreditamos no poder transformador da EducaÃ§Ã£o.
Postado por 
Rute Albanita
 em 16/10/2011 06:52

Adorei, linda homenagem... ParabÃ©ns professores!
Postado por 
Rita de CÃ¡ssia da Silva ConceiÃ§Ã£o
 em 16/10/2011 19:34

Texto lindo e um trabalho de apresentaÃ§Ã£o maravilhoso, que uma pessoa tÃ£o 
sensÃ-vel pode fazer. ParabÃ©ns Lilian!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 17/10/2011 20:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 01/01/2011

 <TÃTULO>
Silvia Castro - professora que canta e conta

 Educadora, formada em LETRAS (PortuguÃªs e Literaturas de LÃ-ngua

 Portuguesa) pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ), no ano
de 1988. Ã‰ tambÃ©m atriz profissional, formada em 1988, pela ESCOLA DE TEATRO 
MARTINS PENNA, com o Registro profissional de atriz de n
mero 054421. Em sua trajetÃ³ria, alia seus conhecimentos na Ã¡rea de LETRAS e 
TEATRO cantando e contando histÃ³rias em diversas Livrarias do Rio de Janeiro. 
Entre as quais, a Livraria FNAC-Barra, onde desenvolve o projeto 
Canto do Conto
 sempre aos sÃ¡bados, Ã s 16h desde o ano de 2001 atÃ© a presente data.

 Outro ponto de destaque em sua carreira sÃ£o as apresentaÃ§Ãµes que faz 
na REDE SESC, desde o ano de 2000 atÃ© o momento. Nestes eventos Ã© narradora em
contaÃ§Ãµes de HistÃ³rias e educadora ao dinamizar oficinas de contaÃ§Ãµes de 
histÃ³rias. Acrescente-se tambÃ©m a sua participaÃ§Ã£o no ano de 2007, como 
narradora, no SIMPÃ“SIO INTERNACIONAL DE CONTADORES DE HISTÃ“RIA; e sua 
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participaÃ§Ã£o no projeto 
O SESC TAMB
M SE APAIXONA
, desde o ano de 2002, em vÃ¡rias unidades do SESC.

 Desenvolve projetos na Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e Cultura 
nesta cidade.

 ParticiparÃ¡ em Novembro do 
Buga HistÃ³rias
 na ColÃ´mbia.

 No ano de 2009 e 2010 fez a abertura do projeto 
Rio, uma cidade de leitores
, na Academia Brasileira de Letras.

 Participou do porgrama de TV 
ABZ do Ziraldo
.

 Participa como narradora de diversos programas de auditÃ³rio na RÃ¡dio 
Nacional - ZÃ© Zuca e a RÃ¡dio Maluca.

 Membro da Red Internacional de Cuentacuentos.

 http://www.youtube.com/watch?v=oMTvnOrGOi0

 http://www.youtube.com/watch?v=AWUY7wiSuwM
feature=related
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/01/2011

 <TÃTULO>
A E.M. Prefeito JoÃ£o Carlos Vital e sua alvenaria literÃ¡ria

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, riodeleitores, artesvisuais.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

riodeleitores
(165)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

Maria Helena parabÃ©ns pelo trabalho, lindo!!!!!!!!!
AbraÃ§os Claudia
Postado por 
Claudia Angelica
 em 08/03/2011 17:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/01/2011

 <TÃTULO>
Concurso melhor amigo: vocÃª concorre a 2 Ipads e uma escola da nossa rede ganha
uma biblioteca

<TAGS>
Tags: 
concursos, riodeleitores.

 Nele vocÃª concorre a 2 iPads, um pra vocÃª e outro para presentear seu 
melhor amigo, e ainda ajuda a escolher uma instituiÃ§Ã£o para receber a doaÃ§Ã£o
de uma biblioteca infantil, fazendo parte da campanha #doeumlivro, a campanha 
que arrecadou mais de 180.000 livros em 2009. Ganha a instituiÃ§Ã£o mais votada 
e assim vocÃª se tornarÃ¡ o melhor amigo de pessoinhas que ainda nem conhece.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

riodeleitores
(165)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/01/2011

 <TÃTULO>
Ramon - o aluno que vale ouro!

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma.
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 O contato@rioeduca.net recebeu o relato comovente de uma professora, 
entusiasmada pelo sucesso de um aluno da sua escola.

 Eis o relato da professora Celene de Carvalho:
ALUNO NOTA MIL....
PERFIL DO ALUNO :
APRESENTA MÃ‰DIA ANUAL GERAL DE 9,53;
ESTUDIOSO;
APLICADO;
PARTICIPATIVO;
ACUMULOU FREQUÃŠNCIA DE 98,5% DURANTE TODO ESTE ANO LETIVO.
(...)
Minha escola (09.18.034 Jesus Soares Pereira) no bairro de Campo Grande, 
participa todos os anos da OlimpÃ-ada Brasileira de MatemÃ¡tica das Escolas P
blicas(OBMEP) e este ano, pela 1
 vez, temos um aluno destaque, premiado com medalha de Ouro, classificaÃ§Ã£o 165
,(OBMEP 2010 - NÃ-vel 2).
Observo todos os anos o resultado final dessa OlimpÃ-ada e constatei que os 
alunos premiados sÃ£o a maioria de colÃ©gios p
blicos conceituados, como ColÃ©gio Militar, Pedro II,CAP da UERJ.
Fico muito feliz com o empenho e a inteligÃªncia desse aluno, e eu nÃ£o sou a 
professora dele de MatemÃ¡tica, mas como coordenadora da Ã¡rea de MatemÃ¡tica e 
como professora regente de 9
 ano, vibro muito com o sucesso de cada aluno, sendo este, meu ou nÃ£o.
Gostaria muito que esse aluno fosse homenageado pela nossa Prefeitura, a fim de 
incentivÃ¡-lo a dedicar-se sempre aos estudos, jÃ¡ que ele sempre foi um aluno 
MB em todos os anos passados, por mÃ©rito prÃ³prio, pela sua inteligÃªncia e 
empenho.
O nome dele Ã© RAMON COSTA SEABRA - n
44 da TURMA 1901.

 Ã‰ claro que nÃ£o podÃ-amos deixar de publicar. Na SME, ao contrÃ¡rio do
que se acreditou durante muitos anos, hÃ¡ alunos excelentes que precisam apenas 
ser motivados a acreditarem em si mesmos.

 Depois desse depoimento, recebemos vÃ¡rios outros relatos de professores
contando sobre os sucessos de seus alunos. Estamos coletando essas 
informaÃ§Ãµes. Caso vocÃª tenha alguma, relate-nos tambÃ©m.

 ParabÃ©ns ao aluno pela vitÃ³ria, Ã  professora Celene pelo entusiasmo, 
e aos demais professores da unidade escolar pelo compromisso em fazer o melhor a
cada dia!!!

[FOTO]
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rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Esta pessoa nasceu para EDUCAR! A professora Celene tem trÃªs filhos. O mais 
velho com 10 e a mais nova com 5. Trabalhou cedo como professora (em escolinha 
particular), passou para o MunicÃ-pio, ao contrÃ¡rio do que se vÃª por ai, ela 
ampliou seu interesse pela educaÃ§Ã£o de qualidade. Faz cursos de 
aperfeiÃ§oamento, aos sÃ¡bados, participa ativamente de todas as atividades q 
lhe sÃ£o propostas e sempre com carinho, dedicaÃ§Ã£o e um sorriso no rosto. Ã‰ 
minha amiga? Sim, mas pergunte de quem nÃ£o Ã©. Pergunte Ã s mÃ£es e colegas de 
trabalho dela.
RAMON, vc foi abenÃ§oado por estar prÃ³ximo a uma PROFESSORA de verdade. 
PARABÃ‰NS! a vc e a SME pela funcionÃ¡ria e pela iniciativa do reconhecimento de
ambos.
Postado por 
Elizabete Garcia
 em 18/01/2011 08:28

O RAMON COSTA SEABRA Ã©  ALUNO de OURO mesmo!!!! 

 SUAS OUTRAS CONQUISTAS EM 2010:
*4Âº LUGAR NO COLÃ‰GIO PEDRO II (REALENGO)
*APROVADO PARA CEFET.

EXEMPLO A SER SEGUIDO POR TODOS ALUNOS DA REDE.
 PARABÃ‰NS,RAMON PELO SEU DESEMPENHO!!!
Postado por 
PROFÂª CELENE
 em 18/01/2011 12:31
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Sim, podemos sentir grande entusiasmo nessa professora exemplar que Ã© a Celene.
Temos certeza de que tanto  ela quanto a equipe de professores dessa escola 
valem OURO!
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca
 em 18/01/2011 18:46

Merecida homenagem!
Postado por 
Cynthia Caputo
 em 21/01/2011 11:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/01/2011

 <TÃTULO>
Feira de CiÃªncias do Google - prÃªmio serÃ¡ US$ 50 mil

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, concursos.

 [VÃDEO]

 No Brasil nÃ³s nÃ£o temos uma tradiÃ§Ã£o muito antiga de promover feiras
de ciÃªncias, nas quais os alunos projetem e depois apresentem novos inventos 
cientÃ-ficos. Nos Estados Unidos e na Europa 
 atÃ© onde sei 
 esse tipo de coisa Ã© mais comum. E pode ser mundialmente mais valorizado se os
estudantes entrarem de cabeÃ§a em um novo projeto capitaneado pelo Google.

 A Feira de CiÃªncia do Google Ã© uma iniciativa da empresa para promover
a ciÃªncia entre os estudantes do mundo inteiro. NÃ£o haverÃ¡ restriÃ§Ã£o sobre 
quais nacionalidades poderÃ£o participar, e o grande prÃªmio serÃ¡ uma bolsa de 
estudos no valor de 50 mil dÃ³lares. SÃ£o cerca de 84 mil reais, um valor que 
ajudaria a pagar os custos das melhores faculdades do Brasil.

 O pessoal do Google citou Larry Page e Sergey Brin, os fundadores da 
empresa, como expoentes da ciÃªncia. E, junto com a Lego, a National Geographic,
Scientific American e o CERN (Ã© lÃ¡ que estÃ¡ o LHC), a gigante das buscas quer
encontrar os futuros campeÃµes da ciÃªncia mundial.

 Para participar Ã© preciso se inscrever nesse site especial, que contÃ©m
todas as informaÃ§Ãµes (em inglÃªs). Somente estudantes de 13 a 18 anos podem 
enviar seus projetos cientÃ-ficos, que deverÃ£o ser apresentados em inglÃªs 
 eles recomendam usar o Google Translate 
 por meio de uma pÃ¡gina no Google Pages. As inscriÃ§Ãµes vÃ£o atÃ© 4 de abril, 

Página 2052



RIOEDUCA 1
com o resultados dos semifinalistas em maio. Dessa lista, o p
blico poderÃ¡ escolher os 15 finalistas, que se encontrarÃ£o na sede do Google 
em Mountain View para a disputa final.

 Fonte: 
Tecnoblog.net

rioeducainforma
(21)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/01/2011

 <TÃTULO>
Nova SeleÃ§Ã£o da EducopÃ©dia
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<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, educaÃ§Ã£oinfantil.
A EducopÃ©dia estÃ¡ com seleÃ§Ã£o aberta pra um(a) coordenador(a) de EducaÃ§Ã£o 
Infantil.
PrÃ©-requisitos obrigatÃ³rios:
1. PÃ³s-graduaÃ§Ã£o na Ã¡rea;

 2. Morar no Rio de Janeiro:

 3. Disponibilidade mÃ-nima de 10 horas semanais;

 4. Vontade e disposiÃ§Ã£o para trabalhar numa proposta inovadora;

[FOTO]

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)
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educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigado! Adorei!
Postado por 
Rafael Parente
 em 14/01/2011 14:49

Ã“tima idÃ©ia de utilizar o educopÃ©dia como recurso de aprimoramento 
profissional.
Postado por 
Catia
 em 19/01/2011 00:16

Gostei muito dessa idÃ©ia educopedista! rsrs
Quero saber quando comeÃ§arÃ¡ o curso pra diretores on line?
Postado por 
CÃ¡tia Cristina
 em 12/02/2011 14:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/01/2011

 <TÃTULO>
Caravana de Professores da SME (por Cynthia Caputo)

<TAGS>
Tags: 
caravanaprofessores.

 [VÃDEO]

Voltei. Fecho os olhos e nÃ£o consigo dormir. Vejo os rostos dos pequenos, 
querendo sÃ³ um pouco de atenÃ§Ã£o. Lembrei de quantas vezes reclamei por coisas
bobas, que se tornaram mais bobas diante de tanta carÃªncia. Tento fechar os 
olhos e dormir. Mas nÃ£o dÃ¡. Vejo seus rostos, sorrindo, quando todos esperavam
que estivessem chorando. Isso Ã© superaÃ§Ã£o. 
Esse povo valente, sobrevivente, saindo das cinzas como fÃªnix, renascendo, 
recriando, juntando os pedaÃ§os do que ficou, sem deixar de sorrir. SÃ£o 
Vandersons, Kailanes, Ana Claras, pequenos por fora, mas enormes por dentro. 
Eles tÃªm fome de afeto. Podemos dar comida, roupa, mas nada... Nada vai 
substituir o afeto. 
Fecho os olhos e vejo seus rostos, lembro de seu abraÃ§o, afinal abraÃ§ar nÃ£o 
paga nada, nÃ£o Ã©? Assim me disse uma senhora que estava indo para a 
internaÃ§Ã£o - mesmo em meio Ã  dor, ela me abraÃ§ou, e eu percebi que nÃ£o sou 
nada. 
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Queridos voluntÃ¡rios, amigos, herÃ³is: trabalhem, dediquem-se, mas nÃ£o se 
esqueÃ§am do afeto. Do abraÃ§o. 
Free hugs
. Eu li que um abraÃ§o cura. Cura a tristeza, a depressÃ£o, Ã© a sua energia 
sendo trocada com a do outro. Os dois saem ganhando. EntÃ£o abrace. Organizem, 
doem, colaborem, dediquem-se. Mas nÃ£o se esqueÃ§am do afeto. 
Acho que sempre que fechar os olhos, verei seus rostos sorrindo para mim. O 
sorriso que vem da certeza de que tudo se reconstrÃ³i... Tijolo, cimento, 
solidariedade, tudo vem de novo, mas a vida Ã© uma sÃ³. E eles tÃªm a certeza de
que receberam suas vidas de presente. EntÃ£o sorriem, mesmo sem ter teto, mesmo 
sem ter privacidade... FamÃ-lias passam a ter outras famÃ-lias, aquelas do 
coraÃ§Ã£o, da convivÃªncia... Do afeto. 
AlguÃ©m me disse que se queremos algo, devemos fazer pelo outro primeiro. NÃ£o 
devemos pedir para nÃ³s, mas para os outros primeiro, e tudo nos serÃ¡ dado 
conforme nosso coraÃ§Ã£o... Vou dormir e sonhar com anjos, pequenos anjos que me
fizeram sentir, por dois dias, a pessoa mais feliz do mundo. Fecharei meus olhos
e verei seus rostos em meus sonhos. Espero que sonhem comigo tambÃ©m, pois 
saberei que fiz a diferenÃ§a...

[FOTO]

 [Cynthia Caputo Ã© professora da rede municipal de ensino do Rio de 
Janeiro e tambÃ©m Ã© a Mathildy - a moÃ§a de 
cabelos cor de rosa
 que conta, canta e encanta crianÃ§as e adultos]
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caravanaprofessores
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Foi uma grande honra poder participar dessa caravana com esse povo guerreiro, 
brasileiro, que nÃ£o desiste nunca!
Postado por 
Cynthia
 em 21/01/2011 11:43

Sou orgulhosa por ser professora da Rede Municipal do Rio e mais orgulhos ainda 
por saber que esta rede tem pessoas como vocÃª. Que os anjos povoem seus sonhos.
Ana Quintella
Postado por 
Ana Lucia Duarte Quintella
 em 21/01/2011 14:22

Garra, forÃ§a de vontade e solidariedade foram os ingredientes que impulsionaram
os professores daSME neste ato de AMOR. PArabÃ©ns!
Postado por 
Catia
 em 21/01/2011 14:50

Gesto maravilhoso, texto lindo, chorei ao ler. Infelizmente, nÃ£o pude ir a esta
maravilhosa caravana. Que Deus abenÃ§oe a todos por este lindo gesto de doar-se.
ParabÃ©ns, tenho orgulho em fazer parte desta secretaria.
Postado por 
Paula Helena
 em 21/01/2011 15:06

Cynthia vc Ã© mesmo especial.Adorei seu texto. ApÃ³s a nossa caravana acho que 
algo mudou em mim, suas sensaÃ§Ãµes sÃ£o parecidas com as minhas.SaÃ- dessa 
regiÃ£o  com imagens marcantes dos baixinhos , tÃ£o carentes . Demos tÃ£o pouco 
e recebemos muito carinho. Tudo isso mexeu comigo e me comove atÃ© hoje, qdo 
lembro. ParabÃ©ns.Um grande beijo
Postado por 
Vera Reis
 em 21/01/2011 15:28

Cynthia, esse texto, essa atitude, esse conjunto de emoÃ§Ãµes, de uniÃ£o de 
pensamento e sentimentos positivos, acho que nem nÃ³s nem eles tÃªm a noÃ§Ã£o 
exata do quanto isso faz bem a todos. ParabÃ©ns por tudo. TambÃ©m me sinto muito
orgulhoso de, mesmo temporariamente, fazer parte desse time de pessoas que 
pensam e agem com o coraÃ§Ã£o.
Postado por 
Rafael Parente
 em 21/01/2011 19:34

ParabÃ©ns,Cynthia e todos os professores da PCRJ que participaram da caravana. 
Fiquei muito emocionada com o vÃ-deo e com certeza ,vocÃªs fizeram a diferenÃ§a 
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na vida dessas pessoas!!!! A maior doaÃ§Ã£o,vocÃªs fizeram: doaram tempo,alegria
e o principal, AMOR!!!! Isso Ã© SOLIDARIEDADE!!!!
Postado por 
ProfÂª Celene de Carvalho Rocha Rodrigues
 em 21/01/2011 21:45

prima, legal ver a disposiÃ§Ã£o em dedicar tempo e carinho com quem precisa 
muito nesse momento.
parabÃ©ns a vc e a todos do grupo...que Deus recompense as suas boas aÃ§Ãµes. 
bjs
Postado por 
isabel chiappetta
 em 22/01/2011 18:23

meus parabÃ©ns, CYNTHIA fico muito feliz por ter uma amiga guerreira assim, 
fiquei muito emocionada por ver voces Todos ali. tenho certeza que voces 
preencheram a necessidade de todos que ali necessitavam.
Postado por 
ValÃ©ria
 em 22/01/2011 20:25

Querida Cynthia, parabÃ©ns! Seu texto e suas imagens expressam com muita verdade
esse misto de emoÃ§Ãµes que todos nÃ³s sentimos. Mesmo sem ter ido com vocÃªs, 
mantive meu coraÃ§Ã£o, pensamentos e vibraÃ§Ãµes juntinho com a #caravana. 
Obrigado a vocÃª e a todos que fazem a diferenÃ§a em nossa equipe de 
professores. Amo fazer parte, de trabalhar e compartilhar momentos assim... Que 
de tÃ£o tristes nos trazem a esperanÃ§a de uma alegia Ãºnica, pura e verdadeira.
?Beijos carinhosos?
Postado por 
LÃ-via Andrade
 em 23/01/2011 00:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 23/01/2011

 <TÃTULO>
Caravana de Sonhos (Texto de DÃ©a Castanheira)

<TAGS>
Tags: 
caravanaprofessores.

 [VÃDEO]
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caravanaprofessores
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela Caravana e pelo lindo texto. Esse tipo de aÃ§Ã£o nos estimula, 
nos faz sonhar!
Postado por 
Lucelia
 em 24/01/2011 21:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 23/01/2011

 <TÃTULO>
Depoimento de KÃ¡tia G. Bezerra sobre Caravana de Professores

<TAGS>
Tags: 
caravanaprofessores.
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caravanaprofessores
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ isso aÃ- KÃ¡tia, temos que nos doar e ajudar a todos que precisam. VocÃª foi 
10 na sua atitude e no seu relato tambÃ©m!!!! bjs
Postado por 
Jaqueline
 em 24/01/2011 11:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 24/01/2011

 <TÃTULO>
SeleÃ§Ã£o Rioeduca.net

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma.

[FOTO]

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Quero fazer parte da equipe!!!!
Postado por 
Isabel Romeo
 em 25/01/2011 21:05

Quero fazer parte. Acho bem interessante. E como sou curiosa...
Postado por 
branca coutinho
 em 26/01/2011 20:53
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Eu quero pq sou uma prof do 3 milenio
Postado por 
Regina
 em 27/01/2011 20:41

Gostaria de fazer parte.O que farÃ¡ quem fizer parte deste time?
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/01/2011 22:15

Quero fazer parte dessa equipe!! Gosto de desafios.
Postado por 
Maria de FÃ¡tima
 em 28/01/2011 23:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 25/01/2011

 <TÃTULO>
Deu a Louca Nos Contos de Fadas! (VÃ-deo da E. M. AnÃ-bal Freire, 4Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
artescÃªnicas, rioeducainforma, 4Âªcre.

 [VÃDEO]
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4Âªcre
(164)

artescÃªnicas
(36)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns!! Educamos de verdade quando aprendemos com cada coisa, pessoa ou 
idÃ©ia que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos e experienciamos.
Postado por 
Wilma de O. Costa
 em 26/01/2011 16:33

Assisti a apresentaÃ§Ã£o e adorei. Os atores(alunos)levaram o trabalho Ã  
sÃ©rio, ensaiaram e deram conta do recado muito bem. Nossos alunos precisam que 
mais eventos como esse aconteÃ§am com mais frequÃªncia. Parabens, prof. Michel e
Marcellus!!!
Postado por 
Sonia Barboza
 em 26/01/2011 23:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/01/2011

 <TÃTULO>
Semana de CapacitaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
capacitaÃ§Ã£o.
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capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

Nenhuma para EDI, EI ou creche? Ou serÃ¡ que nÃ£o vi?
Postado por 
Beatriz
 em 31/01/2011 15:24

Excelente ter em mÃ£os o roteiro das capacitaÃ§Ãµes!!!
Blog de grande valia!!
ParabÃ©ns!
Postado por 
Marleyde F. Fernando
 em 31/01/2011 23:32

TambÃ©m nÃ£o vi nada para a EI, serÃ¡ que lembraram ...
Postado por 
Carla
 em 01/02/2011 15:18

Prezadas Beatriz e Carla,
Boa tarde!

As capacitaÃ§Ãµes a que se referem ocorreram no mÃªs de dezembro.
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AbraÃ§os,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca
 em 01/02/2011 16:06

As Salas de Leitura SatÃ©lites serÃ£o contempladas com alguma capacitaÃ§Ã£o, ou 
somente as PÃ³los?
Postado por 
Maria de FÃ¡tima
 em 01/02/2011 19:56

Pensei que a capacitaÃ§Ã£o do 6Âº Ano Experimental contemplasse a semana de 7 a 
11...EntÃ£o sÃ£o sÃ³ estes 3 dias?
Postado por 
Ana Cristina
 em 03/02/2011 18:26

Sim, professora Ana Cristina.

Att,

Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 03/02/2011 19:01

Realmente uma boa iniciativa. Falta apenas divulgar o endereÃ§o das 
capacitaÃ§Ãµes, o quanto antes.
No mais, bom trabalho Ã  todos.
Postado por 
Daniel
 em 03/02/2011 20:27

Professor Luiz,

Boa noite!
Verifique com o(a) diretor(a) de sua escola, responsÃ¡vel pela inscriÃ§Ã£o dos 
professores de sua U.E.

AbraÃ§os e boa sorte!

Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 03/02/2011 20:38

Queria agradecer pela presteza em esclarecer nossas  dÃºvidas.Realmente muito 
boa essa nova ferramenta!
Postado por 
Ana Cristina
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 em 04/02/2011 19:19

Professor FabrÃ-cio, peÃ§a Ã  diretora para confirmar junto Ã  CRE.

AbraÃ§os,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 04/02/2011 19:29

Prezada Ana Cristina,

NÃ³s Ã© que agradecemos pela participaÃ§Ã£o de todos. A dÃºvida de um, acaba 
dirimindo as angÃºstias de outros.

Conte conosco!
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 04/02/2011 19:31

Prezada professora Luciene,
Boa tarde!
PeÃ§a para sua escola confirmar com a GED de sua CRE.

AbraÃ§os,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 07/02/2011 14:14

Gostaria de saber quando comeÃ§a , as inscriÃ§oes para o ano que vem ? , minha 
filha faz o 9Âº ano esse ano , nÃ£o posso perde a chance de fazer a inscriÃ§Ã£o 
nessa concetuada escola .
Postado por 
Viviane
 em 31/03/2012 09:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/01/2011

 <TÃTULO>
Regulamento do projeto Poesia na Escola 2011

<TAGS>
Tags: 
concursos.
REGULAMENTO DO PROJETO
POESIA NA ESCOLA 2011
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Concurso de poemas para alunos e profissionais de educaÃ§Ã£o
I 
 - 
DO CONCURSO
Aluno: ________________________________________________________

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

Gostei da abertura de inscriÃ§Ã£o para os profissionais da educaÃ§Ã£o.Temos 
muitos professores escritores  na rede que nÃ£o colocam seus trabalhos em 
exposiÃ§Ã£o.
Gostei da iniciativa!
Rosana Rodrigues
Postado por 
Rosana Rodrigues
 em 20/03/2011 10:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 31/01/2011

 <TÃTULO>
Aula de Arte Grega na E.M. Dr. JosÃ© AntÃ´nio Ciraudo (por Prof. AluÃ-sio)

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, rioeducainforma.

 [VÃDEO]

Numa aula sobre arte Grega os alunos fizeram uma exposiÃ§Ã£o que foi exibida na 
Escola. 
Serviu de aprendizado para um novo modelo de trabalho no ano de 2010.
O professor da turma 1602, Prof. AluÃ-sio, ficou muito feliz com o resultado, 
as pinturas ficaram lindas, os alunos responderam positivamente ao exercÃ-cio.
A E. M. Dr. JosÃ© AntÃ´nio Ciraudo fica na 10
 CRE, em paciÃªncia.

artesvisuais
(68)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>
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 FANTÃSTICO! Adorei saber que temos um espaÃ§o para divulgaÃ§Ã£o do nosso 
trabalho! ParabÃ©ns ao prof. AluÃ-sio e seus alunos!
Postado por 
Ione Rezende
 em 31/01/2011 20:19

Fiquei muito feliz com este espaÃ§o pra divulgaÃ§Ã£o, espero ver mais coisas de 
nossos alunos por aqui pois a Ãºnica coisa que nÃ£o podemos dizer Ã© que lhes 
falta talento..
Postado por 
AluÃ-sio Barreto
 em 31/01/2011 22:34

Seu trabalho estÃ¡ de parabÃ©ns, mas sua fala Ã© marcante: "nÃ£o falta talento 
aos nossos alunos", desde que sejam estimulados a acreditar nisso.

E que Ã³timo termos maravilhosos professores que sabem estimular seus alunos a 
aflorar seus talentos, desenvolvendo junto com eles trabalhos de excelÃªncia 
como o seu!
AbraÃ§os,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca
 em 01/02/2011 13:05

ParabÃ©ns pelo excelente trabalho Professor. Que outros sigam o seu exemplo e 
ajudem no desenvolvimento das futuras geraÃ§Ãµes.
Postado por 
Pedro Paulo D. Prado
 em 01/02/2011 18:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/02/2011

 <TÃTULO>
CapacitaÃ§Ã£o de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica

<TAGS>
Tags: 
capacitaÃ§Ã£o, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.

Data: 07 de fevereiro de 2011
Local: Universidade Livre do Circo - Unicirco Quinta da Boavista, SÃ£o 
CristÃ³vÃ£o 
(em frente ao ZoolÃ³gico)
HorÃ¡rio: 14 horas
PresenÃ§a do Prefeito Eduardo Paes e 
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da SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin.
ATENÃ‡ÃƒO: 
CONTE
DO E PROGRAMAÃ‡ÃƒO DA CAPACITAÃ‡ÃƒO. (clique e veja)
Palestrantes:
O legado cultural dos Jogos OlÃ-mpicos para a educaÃ§Ã£o na cidade do Rio de 
Janeiro

 Christiane Paquelet (Diretora Cultural do ComitÃª OlÃ-mpico Brasileiro)
A import
ncia da EducaÃ§Ã£o FÃ-sica para o desenvolvimento integral do aluno

 Jorge Steinhilber (Presidente da Academia OlÃ-mpica Brasileira)
Semana de capacitaÃ§Ã£o:
Data: de 08 a 10 de fevereiro de 2011
Locais:

 PÃ³lo 1 
 ColÃ©gio SÃ£o Bento - Rua Dom Gerardo, 68 - Centro - Rio de Janeiro, RJ 
(professores lotados - 1
 a 6
 CRE)
PÃ³lo 2 
 Centro Esportivo MiÃ©cimo da Silva - Olinda Ellis, 470 
 Campo Grande Rio de Janeiro, RJ (professores lotados - 7
 a 10
 CRE)

HorÃ¡rios:
Turma 1 
 ManhÃ£ pÃ³lo 1 de 08 as 12 horas

 Turma 2 
 Tarde pÃ³lo 1 de 13 as 17 horas

 Turma 3 
 ManhÃ£ pÃ³lo 2 de 08 as 12 horas

 Turma 4 
 Tarde pÃ³lo 2 de 13 as 17 horas 
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capacitaÃ§Ã£o
(52)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

 <COMENTÃRIOS>

Os temas sÃ£o pertinentes. Acredito que contribuirÃ¡ para a prÃ¡tica pedagÃ³gica
do professor.
Postado por 
Marleyde F. Fernando
 em 01/02/2011 22:45

OlÃ¡! Acho realmente muito importante esse tipo de iniciativa, prestigiando a 
Ed.FÃ-sica escolar. Saberiam como posso ingressar no projeto de basquete ou 
mesmo montar um em minha UE?
AbraÃ§os!
Carlos AraÃºjo (2Âª CRE - CIEP TancrÃªdo Neves)
Postado por 
CARLOS ARAÃšJO
 em 02/02/2011 15:39

Uma pena! nos dias 7, 8 e 9 trabalho na outra matrÃ-cula em outro municÃ-pio, 
ficarei excluÃ-do desta, nÃ£o posso faltar lÃ¡...
Postado por 
Javier Duran
 em 02/02/2011 23:21
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Professor Javier,
Boa tarde!
Quem faz as inscriÃ§Ãµes Ã© o(a) diretor(a) de sua UE no municÃ-pio. PeÃ§a para 
que ele(a) entre em contato com a direÃ§Ã£o da escola onde possui outra 
matrÃ-cula e verifique se eles podem aceitar uma declaraÃ§Ã£o de comparecimento 
Ã  capacitaÃ§Ã£o para justificar sua ausÃªncia nesses dias.
Boa sorte.
Atenciosamente e a seu dispor,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 03/02/2011 13:34

Boa noite, Lilian! Pedi a direÃ§Ã£o que me inscrevesse na capacitaÃ§Ã£o global 
mas eu adoraria fazer a de volei ou a de basquete. Se puder, como faÃ§o a 
inscriÃ§Ã£o? Beijos e abraÃ§os! abraÃ§os!
Postado por 
Cristina da Silva Costa
 em 03/02/2011 19:25

Sou da 10ÂªCRE e achei uma iniciativa excelente. Gostaria que os professores de 
 ED. FÃSICA obtivessem constantes oportunidades como esta, de participarem de 

palestras e congressos para atualizaÃ§Ã£o .
Postado por 
DÃ©bora Mello
 em 03/02/2011 19:48

Prezada Cristina,
Pelo que soube, as inscriÃ§Ãµes deveriam ser feitas somente pela direÃ§Ã£o da 
escola. Mas vou levar sua dÃºvida ao elemento de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica responsÃ¡vel
e pedir para que ele responda por aqui mesmo nos comentÃ¡rios, ok?
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 03/02/2011 20:24

Boa noite..
Estou lotado na 7 CRE e gostaria de saber se  poderia me capacitar no polo 1 ( 
turma 2 ) .
Postado por 
Luiz Candido da Fonseca Ribeiro
 em 03/02/2011 20:34

Cara professora Cristina da Silva Costa, os projetos de VÃ´lei (VÃ´lei em rede -
Instituto Compartilhar) e GIBI (Basquete - AssociaÃ§Ã£o Master de Basquete do 
Rio de Janeiro) sÃ£o desenvolvidos pelos parceiros citados. A capacitaÃ§Ã£o 
oferecida Ã© para os professores das escolas que jÃ¡ fazem parte do projeto. A 
seleÃ§Ã£o das escolas que fazem parte e o programa de expansÃ£o do projeto Ã© 
feita pelo parceiro de acordo com a capacidade operacional.

Caso vocÃª queria mais informaÃ§Ãµes podemos conversar via e-mail. 
mauricio.pinto@rioeduca.net.
Postado por 
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Mauricio Pinto
 em 03/02/2011 22:45

Caro professor Luiz Candido, infelizmente para operacionalizar a capacitaÃ§Ã£o 
para um nÃºmero tÃ£o grande de professores precisamos estabelecer alguns 
critÃ©rios para nÃ£o sobrecarregar apenas um dos pÃ³los. Esta Ã© a primeira 
iniciativa de muitas que esperamos promover para a EducaÃ§Ã£o FÃ-sica. 
Entendemos sua solicitaÃ§Ã£o e gostarÃ-amos de nos desculpar pelo transtorno. 
Tenha certeza que em futuras capacitaÃ§Ãµes tentaremos encontrar uma soluÃ§Ã£o 
para que a situaÃ§Ã£o colocada por vocÃª possa ser atendida.

Contamos com sua compreensÃ£o e agradecemos o contato.

Mauricio Pinto
Postado por 
Mauricio Pinto
 em 03/02/2011 22:51

Muito importante essas capacitaÃ§Ãµes,sÃ³ nÃ£o entendo porque nÃ£o temos a 
liberdade de escolher qual capacitaÃ§Ã£o.Muitas das vezes jÃ¡ estamos inscritos 
e perdemos outras oportunidades de escolha como basquete,vÃ´lei. Obrigada
Postado por 
KÃ©tila rodrigues
 em 04/02/2011 10:50

Sou prof. da 4Âº cre e gostaria me inscrever na turma 1 do polo 1. A inscriÃ§Ã£o
Ã© automÃ¡tica. Caso nÃ£o seja qual o endereÃ§o que deve ser feita a 
inscriÃ§Ã£o?
Obrigada!
Postado por 
Alice Regina
 em 04/02/2011 11:18

Prezada professora KÃ©tila,

PeÃ§o que lei o comentÃ¡rio do professor MaurÃ-cio que responde Ã  sua pergunta.

AbraÃ§os,

Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 04/02/2011 13:17

Cara professora Alice Regina, As inscriÃ§Ãµes sÃ£o feitas na sua CRE
Postado por 
Mauricio Pinto
 em 04/02/2011 13:54

OlÃ¡. Minha diretora fez as inscriÃ§Ãµes, mas disse nÃ£o ter recebido as 
confirmaÃ§Ãµes para a semana de capacitaÃ§Ã£o.  Como saber se fui realmente 
inscrito?
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Postado por 
Fabricio Carneiro
 em 04/02/2011 17:15

Fabricio qual a sua CRÃŠ?
Postado por 
Mauricio pinto
 em 04/02/2011 22:47

Considero de grande importÃ¢ncia essa semana de capacitaÃ§Ã£o para os 
professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica. Sou professor da 7Âª CRE e atuo em Vila 
OlÃ-mpica ( CEMS ). Quero participar, mas infelizmente nÃ£o sei a qual direÃ§Ã£o
me reportar para a referida inscriÃ§Ã£o pois, nos dois Ãºltimos anos me tÃªm 
sido negada origem em minha escola (CIEP Margaret Mee). A qual direÃ§Ã£o devo me
reportar?
Postado por 
Marco AntÃ´nio MendonÃ§a
 em 04/02/2011 23:33

Fiquei muito satisfeita por essa oportunidade e acredito ser muito  importante 
para o nosso crescimento profissional. AgradeÃ§o a iniciativa!
Postado por 
Ana Paola BasÃ-lio L. M. da Silva.
 em 06/02/2011 08:08

Estou muito satisfeita com a inclusÃ£o da Ed. FÃ-sica nessa capacitaÃ§Ã£o. Acho 
os temas interessantes e 2feira estarei na abertura!
Postado por 
Ana Cristina CorrÃªa
 em 06/02/2011 09:14

Sou da 7 cre, sÃ³ posso assistir a capacitaÃ§Ã£o em Campo Gde? Aguardo resposta 
e obrigada.
Postado por 
KÃ¡rin Barbeito MergulhÃ£o
 em 06/02/2011 22:05

Fiz um comentÃ¡rio hoje Ã s 8:08 h, e percebi que o meu sobrenome estÃ¡  escrito
errado, Ã© BasÃ-lio. Gostaria que fosse corrigido.
Grata.
Postado por 
Ana Paola BasÃ-lio L. M. da Silva
 em 06/02/2011 22:22

Estou feliz com a oportunidade para todos os profissionais da educaÃ§Ã£o fisica.
Esse Ã© um reconhecimento de que temos um importante papel na educaÃ§Ã£o dos 
nossos alunos e saber qual Ã© a intenÃ§Ã£o da SME para o ano vigente faz toda a 
diferenÃ§a para elaborarmos um plano de aÃ§Ã£o mais efetivo.
Gostaria de retificar que o horario de capacitaÃ§Ã£o pelo que parece nÃ£o Ã© de 
12 horas, pois nÃ£o estÃ£o contando com o encontro da 2 feira.
Postado por 
MÃ¡rcia Victor
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 em 07/02/2011 10:00

Estou ansiosa para o ciclo de palestras amanhÃ£ mais ficou uma dÃºvida: 
solicitei a minha direÃ§Ã£o que fizesse a minha inscriÃ§Ã£o para a turma 1 - no 
ColÃ©gio SÃ£o Bento, mas ninguÃ©m sabe aonde posso confirmar a minha 
inscriÃ§Ã£o, tendo em vista que a tarde trabalho em outra instiuiÃ§Ã£o.
Postado por 
Luciene C Mendes
 em 07/02/2011 13:24

MaurÃ-cio, minha CRE Ã© a 10Âª.
Postado por 
FabrÃ-cio Carneiro
 em 07/02/2011 17:11

Professora KÃ©tila,
Ficamos todos muito chateados com o incidente... JÃ¡ havia sido contratada uma 
empresa para fazer a climatizaÃ§Ã£o do local, que infelizmente nÃ£o funcionou...
Por isso, a reuniÃ£o foi adiada.
Tenho certeza de que da prÃ³xima vez tal transtorno nÃ£o se repetirÃ¡ e que a 
capacitaÃ§Ã£o serÃ¡ excelente!
Um grande abraÃ§o e conte conosco tambÃ©m para questionar... Somos todos 
professores!!!
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 07/02/2011 22:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/01/2011

 <TÃTULO>
SEMANA DE CAPACITAÃ‡ÃƒO: ARTES VISUAIS

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, capacitaÃ§Ã£o, artesvisuais.

[FOTO]

DIAS: 8, 9 E 10 de fevereiro de 2011
Local:
 Nos dias 8 e 9 de fevereiro: Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica

 Av. Paulo de Frontin com Av. Presidente Vargas - Cidade Nova.

 No dia 10 de fevereiro: as oficinas de Artes Visuais acontecerÃ£o na 
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UniverCidade - Rua GonÃ§alves Dias, 56 - Centro.

1
 DIA: 8/fevereiro/2011 
 terÃ§a feira

 Turno ManhÃ£/tarde
PRIMEIRA ATIVIDADE
:

 HorÃ¡rio: 8h Ã s 9h45 - 1
 atividade(manhÃ£)/13h Ã s 14h45 
 1
 atividade(tarde)

 Publico alvo: 300 professores Artes Visuais (em cada horÃ¡rio)

 EspaÃ§o fÃ-sico: auditÃ³rio
PROGRAMAÃ‡ÃƒO:

 1. Abertura da Semana 
 apresentaÃ§Ã£o do Projeto de CapacitaÃ§Ã£o para professores de Artes Visuais. 
Coordenadoria TÃ©cnica: Jacqueline Mac-Dowell

 2. Retrospectiva 2010 
 Oficinas com artistas; Mostra Estudantil; Mostra ConsciÃªncia Negra; Artista 
convidado Escola Finl
ndia.

 3. ApresentaÃ§Ã£o do Blog de Artes Visuais

 4. Materiais GrÃ¡ficos:

Lauda de ApresentaÃ§Ã£o: apresentando os componentes da Equipe de coordenadoria 
TÃ©cnica da SME, endereÃ§o de emails, grupo de discussÃ£o, blog.

ProgramaÃ§Ã£o dos trÃªs dias;

Cadernos PedagÃ³gicos;

Textos para estudos.

 RecepÃ§Ã£o:

 Coffe Break 9h45(manhÃ£)
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 Coffe Break 14h45(tarde)

SEGUNDA ATIVIDADE:

 HorÃ¡rio 10h15 Ã s 12h - 2
 atividade - manhÃ£ / 15h15 Ã s 17h - 2
 atividade - tarde

 EspaÃ§o FÃ-sico: auditÃ³rios: 150 pessoas cada

PROGRAMAÃ‡ÃƒO:

 1. Propostas para GT por CRE, formando grupos;

 2. Textos para inicio de conversa.

 Encerramento: 12h manhÃ£/ 17h tarde

2
. Dia: 9/fevereiro/2011 
 quarta feira

 Turno: ManhÃ£/tarde

 HorÃ¡rio:8h Ã s 12h / 13h Ã s 17h

 Publico alvo: 300 professores Artes Visuais

 EspaÃ§o FÃ-sico: AuditÃ³rio
PROGRAMAÃ‡ÃƒO:

 Palestra Rosa Iavelberg, Tema: O Ensino e a Aprendizagem das Artes 
Visuais na Escola Contempor
nea
RecepÃ§Ã£o:

 Coffe Break 9h45 Ã¡s 10h15 (manhÃ£)

 Coffe Break 14h45 Ã¡s 15h15 (tarde)

 Encerramento: 12h manhÃ£ / 17h tarde

3
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 Dia: 10 /fevereiro/2011 
 quinta feira

 Turno: ManhÃ£ / tarde

 EspaÃ§o FÃ-sico: 4 (quatro) salas de aula cada turno

 HorÃ¡rio ManhÃ£:

 1
 horÃ¡rio - 8h Ã s 10h

 2
 horÃ¡rio 
 10h Ã s 12h

 Tarde:

 1
 horÃ¡rio - 13h Ã s 15h

 2
 horÃ¡rio 
 15h Ã s 17h

 Publico alvo: 300 professores Artes Visuais (para cada turno) divididos 
em quatro salas (75 professores por sala).
PROGRAMAÃ‡ÃƒO:

 ApresentaÃ§Ã£o de Projetos, cadastros e materiais 
 Museus e Institutos

 O professor realizarÃ¡ uma das oficinas dos blocos 1 ou 2. No segundo 
horÃ¡rio o professor muda de sala indo para sua segunda oficina do outro bloco 
(inscriÃ§Ã£o com antecedÃªncia). O professor deve escolher uma oficina de cada 
bloco.

 Bloco 1

 1
 sala 
 Museu do Folclore
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 2
 sala - PaÃ§o Imperial

 Bloco 2

 3
 sala - Arte na Escola

 4
 sala - Ita
 Cultural

 Palestrantes: Especialistas das prÃ³prias InstituiÃ§Ãµes.

 RecepÃ§Ã£o:

 Coffe Break: 9h45 Ã¡s 10h15 manhÃ£

 Coffe Break: 14h45 Ã¡s 15h15 tarde

 Encerramento:12h manhÃ£ / 17h tarde
InformaÃ§Ãµes por e-mail: Jacqueline Mac-Dowell (Coordenadoria TÃ©cnica SME-RJ)
Imagem:
trabalho dos alunos da profa. Luciana Menz: E.M. Rondom
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6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigada, Imaculada!

Suas informaÃ§Ãµes sempre facilitam nossa vida.
Postado por 
Luciana
 em 03/02/2011 17:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/01/2011

 <TÃTULO>
Workshop MediaÃ§Ã£o para alunos autistas TDAH e outros transtornos

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, eventos.

 O Cartaz abaixo foi produzido mediante informaÃ§Ãµes

 fornecidas pelos organizadores do evento.

 Visitem o site sugerido para maiores detalhes.

[FOTO]
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eventos
(210)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 06/02/2011

 <TÃTULO>
Aula Inaugural 2011 SME-RJ

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, eventos.

 [VÃDEO]
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6Âªcre
(247)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigada por colocarem no youtube!
Postado por 
Giselle Portela
 em 06/02/2011 17:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/02/2011

 <TÃTULO>
Programa CiÃªncia Hoje de Apoio Ã  EducaÃ§Ã£o - Casa de Curioso

<TAGS>
Tags: 
ciÃªnciahoje.
ComeÃ§a hoje a formaÃ§Ã£o de professores
Circuito de Oficinas Casa de Curioso!!!

[FOTO]

 O Programa CiÃªncia Hoje de Apoio Ã  EducaÃ§Ã£o das CrianÃ§as Ã© um 
projeto que vem sendo desenvolvido desde o inÃ-cio de 2010, com uma avaliaÃ§Ã£o 
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bastante positiva das 133 escolas atendidas, sob a CoordenaÃ§Ã£o da 
E/SUBE/CED/GEF.

 No ano passado jÃ¡ atendeu a alunos do nosso quinto ano, que receberam, 
mensalmente, um exemplar da revista CiÃªncia Hoje das CrianÃ§as e desenvolveram,
ao longo do ano, projetos pedagÃ³gicos que culminaramm com uma mostra municipal.
Reunimos 800 alunos que apresentaram, junto com seus professores, seus 
experimentos, pesquisas e outras produÃ§Ãµes.

 Neste ano de 2011, o projeto serÃ¡ desenvolvido em cerca de 270 
turmas/professores e 11.000 alunos, distribuÃ-dos nas 10 CREs (alÃ©m dos outros 
6.0000 alunos de 6
 ano que tambÃ©m serÃ£o atendidos).

 O projeto prevÃª a formaÃ§Ã£o de professores e o acompanhamento como 
eixos de aÃ§Ã£o. Esse acompanhamento/informaÃ§Ã£o/interaÃ§Ã£o ocorrerÃ¡ por meio
de:
uma formaÃ§Ã£o continuada dos docentes atravÃ©s do chamado Circuito de Oficinas 
Casa de Curioso.

[FOTO]

Esse circuito tem como uma de suas ferramentas um portal, que armazenarÃ¡ os
experimentos cientÃ-ficos produzidos pelos estudantes da rede (em vÃ-deo,
fotonovela, ilustraÃ§Ã£o animada, animaÃ§Ã£o quadro a quadro e animaÃ§Ã£o junto
aos professores, ao longo do ano de 2011).

 Cabe informar que a GerÃªncia de Ensino Fundamental da SME - GEF farÃ¡ o
monitoramento/acompanhamento do portal e do desenvolvimento do projeto.

 Saiba mais sobre

 InformaÃ§Ãµes cedidas por
Ana Cristian ThomÃ© Veneno

 GERENTE DA E/SUBE/CED/GEF

 Mais informaÃ§Ãµes:
 2976 2294
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ciÃªnciahoje
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/02/2011

 <TÃTULO>
Resultado SeleÃ§Ã£o Rioeduca.net

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma.

 <TÃTULO>

 ParabÃ©ns!

 Se seu nome estÃ¡ nesta listagem, vocÃª foi selecionado para fazer parte
da equipe do www.rioeduca.net!!!
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black;border-left:1px solid black;} .tblGenFixed td.s20 
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left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;pa
dding-left:3px;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;} 
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padding-left:3px;border-top:1px solid black;border-right:1px solid 
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px;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;} .tblGenFixed 
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         .

         95

 Todos os selecionados serÃ£o convidados para uma reuniÃ£o, que em 
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virtude do inÃ-cio das aulas, serÃ¡ em um sÃ¡bado. Nessa reuniÃ£o, terÃ£o 
conhecimento das metas de produÃ§Ã£o mensais e de tal forma, confirmarÃ£o ou 
nÃ£o sua adesÃ£o como colaborador oficial do programa.

 A remuneraÃ§Ã£o, comeÃ§arÃ¡ a contar a partir de 1
 de marÃ§o e levarÃ¡ em conta a formaÃ§Ã£o acadÃªmica do colaborador, sendo a 
partir de 900 reais, com contrato de um ano.

 Em caso de desistÃªncia ou de impedimento do professor representante de 
sua CRE, convocaremos o segundo colocado da respectiva CRE.

 Em caso de desistÃªncia do elemento de pesquisas gerais, sua 
substituiÃ§Ã£o dar-se-Ã¡ pelo segundo mais pontuado de qualquer outra CRE.

 Temos percebido um grande crescimento deste projeto e, por isso, 
acreditamos que ainda teremos oportunidade para os que ainda nÃ£o foram 
selecionados desta vez. Sendo assim, todos os que obtiveram pontuaÃ§Ã£o acima de
29 farÃ£o parte da nossa equipe de reserva e poderÃ£o ser chamados a qualquer 
momento.

 Att,

 Lilian Ferreira

 (Gerente Rioeduca.net)
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rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Fiquei feliz em ter sido escolhida. Somente hj pude acessar o portal. Estou 
ansiosa para comeÃ§ar. Aguardo o contato. AbÃ§
Postado por 
MÃ¡rcia
 em 10/02/2011 22:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/02/2011

 <TÃTULO>
EducopÃ©dia - ComeÃ§ando o EducontÃ¡gio

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia.

 O que educopedistas tÃªm a dizer?

 O que dizem os professores, alunos e diretores que testaram a 
EducopÃ©dia?

 Assista Ã  playlist e descubra!

 Como navegar na EducopÃ©dia?
 [VÃDEO]
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educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>

Caramba, Lilian! Os vÃ-deos ficaram o mÃ¡ximo! ParabÃ©ns a vocÃª e a toda a 
equipe Rioeduca/EducopÃ©dia!
AbraÃ§os!
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 10/02/2011 00:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/02/2011

 <TÃTULO>
Oficinas de HistÃ³ria no Ponto de Cultura IPN

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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eventos
(210)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Achei muito interessante o tema sou Pedagoga, porÃ©m nÃ£o estou trabalhando e 
nem estudando mais.Posso participar?
Postado por 
ana lucia carlos
 em 10/02/2011 15:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/02/2011

 <TÃTULO>
Sonhos com Degraus: Construindo meu projeto de vida -  GinÃ¡sio Carioca

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, protagonismojuvenil.
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educopÃ©dia
(86)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/02/2011

 <TÃTULO>
EM Burle Marx concorre ao prÃªmio Literatura em VÃ-deo

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, concurso.
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 Para colaborar, basta acessar o site www.literaturaemvideo.com.br:

[FOTO]

 Em seguida, clique no ret
ngulo verde 
Clique para assistir aos vÃ-deos e votar no seu preferido
.

 Se preferir ir direto Ã  pÃ¡gina de escolha de vÃ-deos: 
CLIQUE AQUI!

 Na nova janela, vocÃª verÃ¡ todos os vÃ-deos que estÃ£o concorrendo.
Escolha este:

[FOTO]

 Votem o maior n
mero de vezes que conseguirem e divulguem para seus amigos do orkut, facebook, 
twitter, etc.

riodeleitores
(165)
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concurso
(16)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ realmente um orgulho pra toda a equipe, vocÃªs estÃ£o de PARABÃ‰NS!
Postado por 
Ana Accioly
 em 11/02/2011 14:02

Professora Alessandra e alunos estÃ£o de parabÃ©ns pelo belo trabalho. JÃ¡ dei o
meu voto.
Boa sorte!!!!!!!
Postado por 
Marise
 em 11/02/2011 19:10

ParabÃ©ns pelo trabalho! JÃ¡ dei meu voto!
Postado por 
Lucelia
 em 12/02/2011 22:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 15/02/2011

 <TÃTULO>
Projeto Autonomia Carioca apresentado pela E.M. Brant Horta

<TAGS>
Tags: 
autonomiacarioca.
Para assistir
Ã  apresentaÃ§Ã£o de slides da E.M. Brant Horta Ã© simples: basta ir clicando 
com o mouse na tela, e as informaÃ§Ãµes irÃ£o aparecendo!
Autonomia Carioca por E.M. Brant Horta
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autonomiacarioca
(6)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe!!
Postado por 
mariapadua@rioeduca.net
 em 16/02/2011 15:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/03/2011

 <TÃTULO>
Livros da escritora Regina GonÃ§alves - veja quem ganhou!

<TAGS>
Tags: 
quiz.
GANHADORES:
Giselle Cordeiro
Giselle Abreu
Mariza Machado
Glaucia Francisco
Adelaide de Oliveira
Zoraia Leite
A Escritora
Regina GonÃ§alves, pr
esentearÃ¡ nossa rede com seis exemplares de seus dois 
ltimos tÃ-tulos... Autografados!
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quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

Oba... acabei de acertar 100% do quiz!!!!!
Postado por 
gisele
 em 21/02/2011 21:46

Depois de muitas tentativas, consegui, rsos!
Postado por 
Giselle Portela
 em 11/03/2011 19:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/05/2011

 <TÃTULO>
Professores Brilhantes que Vencem Desafios

<TAGS>
Tags: 
professoresbrilhantes, bullying.
Os professores nÃ£o sÃ£o valorizados socialmente como merecem, nÃ£o estÃ£o nos 
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noticiÃ¡rios da TV,
vivem no anonimato da sala de aula, mas sÃ£o os 
nicos que tÃªm o poder de causar uma revoluÃ§Ã£o social. 
Com uma das mÃ£os, eles escrevem na lousa; com a outra, movem o mundo, 
pois trabalham com a maior riqueza da sociedade: a juventude. 
Cada aluno Ã© um diamante que, bem lapidado, brilharÃ¡ para sempre.

(Augusto Cury)

     Sabemos que apesar de enfrentarem 
situaÃ§Ãµes extremamente desafiadores, que provocam muita frustraÃ§Ã£o e 
cansaÃ§o: alunos difÃ-ceis, pais ausentes ou superprotetores, uma inversÃ£o de 
valores que atinge principalmente as novas geraÃ§Ãµes 
 justamente as que estÃ£o em nossas mÃ£os, muitos professores e professoras 
compreendem seu enorme compromisso para com este paÃ-s e continuam lutando e 
acreditando em uma sala de aula diferente pela esperanÃ§a de um futuro 
igualmente diferente.

Por isso, 
o Rioeduca.net criou mais esta campanha:

Queremos premiar a sua atitude!

     A cada mÃªs, uma nova situaÃ§Ã£o 
problema serÃ¡ lanÃ§ada e para cada uma delas, sabemos que teremos muitas 
soluÃ§Ãµes
 relatadas... HistÃ³rias de sucesso!

     Avaliados pela equipe do Rioeduca.net, 
os cinco melhores relatos serÃ£o publicados e submetidos Ã  votaÃ§Ã£o p
blica. SerÃ¡ premiado o(a) autor(a), ou a equipe autora vencedora.

Os relatos devem ser enviados em arquivo anexo para contato@rioeduca.net. No 
corpo do arquivo, deve constar o nome dos profissionais envolvidos e da escola 
da 
rede Municipal do Rio de Janeiro
 onde seu relato aconteceu.

     Durante o 
I Encontro de Rioeducadores do Twitter
, cujo tema foi Bullying e Cyberbullying, decidimos continuar recebendo 
trabalhos atÃ© o mÃªs de novembro.

Campanha antibullying
 por 
 rioeducanet 
 no 
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Videolog.tv
.

bullying
(3)

professoresbrilhantes
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Achei linda a postagem e bem na hora certa... esse inÃ-cio de aulas. ParabÃ©ns!
Postado por 
Mary Fialho
 em 21/02/2011 21:42

Excelente! JÃ¡ precisei falar sobre o tema este ano com turmas de 3Âº, 4Âº, 6Âº 
e 7Âº ano... Quanto antes comeÃ§armos, melhor!
Postado por 
Amle
 em 22/02/2011 23:52

Muito bom! O aluno estÃ¡ bem alerta sobre bullying e cobrando nossa atenÃ§Ã£o e 
posicionamento. 
ParabÃ©ns pela delicadeza do vÃ-deo.
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Postado por 
Dora Helena P B Mello
 em 23/02/2011 20:44

Lindo e tocante, impossivel ficar insensivel a essa crueldade...Vcs sÃ£o 
demais!!!
Postado por 
Claudia
 em 24/02/2011 13:27

Muito bem elaborado e jÃ¡ postei no meu blog!Espero que seja bem utilizado nas 
escolas!
Postado por 
Fatima Costa
 em 27/02/2011 10:45

Como sempre, a equipe do Rioeduca estÃ¡ de parabÃ©ns!!! Fico feliz em participar
de um grupo que une sentimento e realidade, exprimindo de uma maneira tÃ£o 
sensÃ-vel um pensamento.
Postado por 
Regina
 em 13/05/2011 18:24

Pontual e marcante, tanto em relaÃ§Ã£o ao texto, quanto Ã s imagens. Enfim, 
campanha capaz de sensibilizar a todos pela proposta envolvente e tocante do 
tema.
Postado por 
Ana Paula Silva Accioly
 em 13/05/2011 22:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/02/2011

 <TÃTULO>
Resultado da Enquete: qual a novidade que vocÃª gostaria de ver no Rioeduca.net 
em 2011?

<TAGS>
Tags: 
enquete, rioeducainforma.

[FOTO]

Página 2102



RIOEDUCA 1

rioeducainforma
(21)

enquete
(8)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/02/2011

 <TÃTULO>
EducopÃ©dia - AvaliaÃ§Ã£o 2010

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, quiz.
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educopÃ©dia
(86)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

O sucesso da Nossa EducopÃ©dia estÃ¡ diretamente ligado Ã  infra-estrutura 
oferecida Ã s escolas. AtÃ© o momento estÃ¡ difÃ-cil, mas acredito que podemos 
reverter a situaÃ§Ã£o,
Sobre as 9 questÃµes, pelo menos quatro nÃ£o continham uma resposta que se 
alinhasse com o que penso, porÃ©m respondi a todas.
Os educandos nÃ£o compreendem os nossos esforÃ§os, mas se frustram diante das 
promessas ainda nÃ£o cumpridas. Neste ponto falo como professor do ginÃ¡sio. 
Realizemos nossos SONHOS!!! :-)
Postado por 
Lindomar
 em 02/03/2011 19:37

Concordo com o Lindomar que o sucesso da Educopedia estÃ¡ diretamente ligado Ã  
estrutura oferecida as escolas.
Na questÃ£o 4 eu nÃ£o tenho grandes dificuldades, mas, Ã s vezes, a utlizaÃ§Ã£o 
das ferramentas digitais me deixa um pouco atrapalhada.
Postado por 
Maria das GraÃ§as Neto
 em 03/03/2011 09:19

Como nÃ£o dar nota dez ao que sabemos fazer o melhor que pode? O que jamais se 
sonhou? O que ninguÃ©m mais fez? O inÃ©dito pela essÃªncia?NÃ£o temos 
parÃ¢metros.
Postado por 
Ana LisbÃ´a
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 em 08/03/2011 14:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/02/2011

 <TÃTULO>
Acolhimento no EDI Dra Zilda Arns (7Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
edi, rioeducainforma.
Nosso E.D.I. fica localizado dentro da ColÃ´nia Juliano Moreira Ã  Rua Laura 
Carneiro s/n
, Taquara.
Entendemos que o perÃ-odo
de acolhimento
Ã© um cuidado inerente ao projeto educativo e um indicador de qualidade do 
serviÃ§o prestado pela instituiÃ§Ã£o. Foi
muito gratificante
 ver mÃ£es que jÃ¡ tiveram seus filhos na instituiÃ§Ã£o ou ainda os tem fazendo 
campanha 
PrÃ³ Acolhimento
. Em nosso Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico consta esse processo de Acolhimento dos
educadores, famÃ-lias e crianÃ§as.
Ã‰ atravÃ©s desse acolhimento Ã© que transmitimos seguranÃ§a a todos e 
possibilitamos uma adaptaÃ§Ã£o mais tranquila. Ficamos muito satisfeitas ao ver 
em nossa equipe pessoas com vontade de aprender e comprometidas com a educaÃ§Ã£o
dos pequenos.
Muitos agentes nunca haviam passado por um processo de acolhimento como o nosso.

     Para ver a apresentaÃ§Ã£o de slides em 
tela cheia, clique em 
menu
 e escolha 
full Screen
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edi
(36)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/03/2011

 <TÃTULO>
Para Gostar de LER 14 - o vÃ-deo premiado da EM Burle Marx

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, concursos.

 O VÃ-deo PARA GOSTAR DE LER 14, produzido por alunos da EM Burle Marx 
participou do Concurso Literatura em VÃ-deo, promovido pela Abril EducaÃ§Ã£o, 

 Editoras Ãtica e Scipione e esteve entre os dez selecionados em um universo de 
281 inscritos. Quando soubemos disso, corremos para divulgar no Rioeduca.net.

 AlÃ©m disso, foi o
nico trabalho selecionado do Estado do Rio de Janeiro, na categoria Ensino 
Fundamental.

 VocÃª se lembra da matÃ©ria?
EM Burle Marx concorre ao prÃªmio Literatura em VÃ-deo

 Eles conquistaram o direito de ir a SÃ£o Paulo e melhor - garantiram, no
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ltimo dia 25, o 1
 lugar, decidido por um j
ri tÃ©cnico em evento realizado na sede da Editora Abril. 
A cerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o foi muito gratificante
 - Ã© o que nos conta orgulhosa a Alessandra de Pinho Almeida Barbosa, 
professora responsÃ¡vel pela elaboraÃ§Ã£o do vÃ-deo.

[FOTO]
 [VÃDEO]

riodeleitores
(165)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

PARABÃ‰Ã‰Ã‰Ã‰NS Ã  EM Burle Marx, Ã  Professora Alessandra Barbosa e aos alunos 
participantes. O vÃ-deo realmente ficou o mÃ¡ximo! :)))
Postado por 
Rafael Parente
 em 02/03/2011 20:49

Eu votei neste vÃ-deo, claro, afinal gostei muito dele! E agora fico feliz em 
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saber que foi o vencedor! A professora e seus alunos estÃ£o de parabÃ©ns! :)
Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins (E.M. Mario Piragibe/6a.CRE)
Postado por 
nomeComentario
 em 03/03/2011 01:22

AgradeÃ§o a todos que de alguma forma participaram deste projeto: assisitindo, 
votando, produzindo, torcendo...
Postado por 
nomeComentario
 em 03/03/2011 15:18

Parabenizo a todos pelo belÃ-ssimo trabalho!
Postado por 
Nedi
 em 09/03/2011 15:05

ParabÃ©ns pelo excelente trabalho.
Postado por 
Regina de C. Ribeiro
 em 18/03/2011 11:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 01/03/2011

 <TÃTULO>
Quem Ã© do Rioeduca Ã©...

<TAGS>
Tags: 
quiz, rioeduca.
Surgindo de uma brincadeira, lanÃ§amos uma pergunta no twitter. Se quem Ã© da 
EducopÃ©dia Ã© educopedista, quem Ã© do Rioeduca Ã©... 
???

 Sendo assim, abrimos democraticamente a participaÃ§Ã£o para todos os 
nossos seguidores do twitter... Mas nÃ£o deu certo.

 Como em nossa enquete tradicional do portal todos podem votar quantas 
vezes quiserem, houve quem levasse para o corporativismo.

 Sendo assim, somente levaremos em consideraÃ§Ã£o nesta enquete as 
sugestÃµes dadas por nossos professores. Qualquer pessoa poderÃ¡ votar, mas os 
votos serÃ£o atribuÃ-dos a nomes e e-mails. Cada endereÃ§o de e-mail poderÃ¡ 
participar
UMA 
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NICA VEZ!

Agora teremos dois premiados: o da frase escolhida e outro mediante sorteio dos 
que participarem da enquete!

rioeduca
(69)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

Oi Lilian...
NÃ£o consegui votar... nada aconteceu... :(
Bjs,
Postado por 
Karla
 em 09/03/2011 15:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 24/03/2011

 <TÃTULO>
Contas rioeduca.net jÃ¡ acessÃ-veis pelo Portal Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, educopÃ©dia.

[FOTO]
 <TÃTULO>

GUIA de
NOVO ACESSO
ao RIOEDUCA.NET

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

educopÃ©dia
(86)

rioeduca
(69)
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 <COMENTÃRIOS>

Excelente!!! :)))
Postado por 
Rafael Parente
 em 02/03/2011 20:47

JÃ¡ podemos acessar os e-mails da creche pelo Rio Educa. JÃ¡ tenho a senha.
Postado por 
CÃ¡tia Cristina
 em 02/03/2011 22:10

Perfeito, prÃ¡tico, funcional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Rosenely
 em 05/03/2011 00:35

Consigo entrar no meu e-mail pelo Hotmail, mas nÃ£o pelo Rioeduca... JÃ¡ tinha 
habilitado a conta bem antes
Postado por 
JORGEODAVIRIATO
 em 10/03/2011 07:59

Professor Jorge,
Os e-mails ainda estÃ£o em fase de migraÃ§Ã£o. Os funcionÃ¡rios da GTIL2, que 
estÃ£o cuidando desta transiÃ§Ã£o pediram mais um tempo para restabelecimento e 
pronto uso do novo portal.
Grata,
Lilian
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 10/03/2011 13:31

O prof. Jorge ainda tem sorte. Eu nÃ£o consigo acessar por nenhum do dois. E 
agora?
Postado por 
FabrÃ-cio Carneiro
 em 10/03/2011 18:18

NÃ£o estou conseguindo entrar no rioeduca. JÃ¡ havia conseguido antes. Preciso 
mesmo trocar de senha?
Postado por 
Valdete Amaral
 em 10/03/2011 19:31

Infelizmente, apesar de todas as tentativas, ainda nÃ£o consegui logar. Sim, jÃ¡
li TODOS os tutoriais.
Espero que se estabilize logo.
Postado por 
AndrÃ©a Teixeira
 em 10/03/2011 20:17
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Prezados professores FabrÃ-cio, Valdete e AndrÃ©a.

As contas jÃ¡ foram migradas do hotmail para nosso servidor, prÃ³prio. No 
entanto, um problema interno estÃ¡ impossibilitando a troca de senhas ou mesmo 
indicando alguns e-mails coontinuem como invÃ¡lidos.

Por isso, atÃ© que a situaÃ§Ã£o se estabilize, solicitamos que continuem 
utilizando o servidor do hotmail - www.hotmail.com. Este somente serÃ¡ 
desativado quando a situaÃ§Ã£o estiver noemalizada.

Professor FabrÃ-cio, seu problema de nÃ£o conseguir acessar via hotmail nÃ£o Ã© 
comum, por isso, solicito que tente novamente, inclusive utilizando outro 
servidor.

Agradecemos pela compreensÃ£o.

Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 11/03/2011 13:43

NÃ£o consegui trocar a senha. DaÃ-, nÃ£o consegui acessar o e-mail, coisa que 
conseguia fazer antes, pelo hotmail. E agora ?
Postado por 
maristela
 em 11/03/2011 17:40

Sou aluno e gostaria de saber como descubro a minha senha.
Postado por 
Arthur
 em 11/03/2011 17:47

Maristela,
Boa noite.
Continue acessando pelo www.hotmail.com atÃ© que a situaÃ§Ã£o do servidor se 
normalize, ok?
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 11/03/2011 18:37

Arthur,
Boa noite.
A senha de acesso inicial de aluno Ã© seu cÃ³digo. No entanto, a plataforma 
estÃ¡ em manutenÃ§Ã£o e aconselho a tentar habilitar sua conta somente na 
segunda-feira, ok?
Qualquer outro problema escreva para contato@rioeduca.net
AbraÃ§os,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 11/03/2011 18:40
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Quando acabarÃ£o de vez as contas do RIOMAIL?
Postado por 
JORGE, O DA VIRIATO
 em 15/03/2011 00:42

Uma pergunta: por que a "moderaÃ§Ã£o". Desconfiam que professores se excedam? 
"ModeraÃ§Ã£o" num jornal eu entendo, AQUI, NÃƒO! 
Repito: desconfiam dos professores?
Postado por 
JORGE, O DA VIRIATO
 em 15/03/2011 00:45

Ã‰ possÃ-vel alterar o login do email de professor? O meu estÃ¡ com um sobrenome
errado.
Postado por 
ANDREIA GERTH
 em 15/03/2011 16:21

Professora, Andreia.
Boa tarde!
No caso de erro do seu sobrenome, sim. Envie seu nome completo, sua matrÃ-cula e
CPF para contato@rioeduca.net solicitando a troca do login e o motivo.
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca
 em 15/03/2011 16:35

Professor Jorge,
Boa tarde!
O portal Rioeduca Ã© aberto a TODOS e nÃ£o somente para professores. Por isso, 
os comentÃ¡rios precisam ser "ativados" para aparecerem. AlÃ©m do mais, tambÃ©m 
os respondemos sempre que necessÃ¡rio e assim fica mais fÃ¡cil controlar os que 
ainda precisam ser respondidos.
Por isso, respondendo Ã s duas perguntas:
=> nÃ£o "desconfiamos" de professores. Ao contrÃ¡rio, estamos preservando a 
valorizaÃ§Ã£o dos trabalhos desenvolvidos nas escolas e postados no Rioeduca (o 
que Ã© maioria no blog); 
=> o Riomail serÃ¡ desligado no dia 28 de marÃ§o;

Cordialmente,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 15/03/2011 16:53

BOA TARDE 
  NÃƒO CONSEGUIMOS ENTRAR PELO RIOEDUCA, SÃ“, PELO HOTMAIL.
Postado por 
ProfÂª Elisabete
 em 16/03/2011 12:09

Prezada professora Elizabeth,
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Boa tarde!

PeÃ§o que descreva seu problema e forneÃ§a seus dados para contato@rioeduca.net 
para que possamos ajudÃ¡-la, ok?

Lilian Ferreira.
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 16/03/2011 13:06

Como acessar o email da escola pelo Rioeduca?
Obrigada e Boa Noite.
Postado por 
Ana Celeste
 em 17/03/2011 22:58

Prezada Ana Celeste,
Precisa utilizar o login e a senha de inicializaÃ§Ã£o fornecidos por sua CRE.
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 18/03/2011 10:47

Bom dia, meu nome Ã© Daiane Claudino de Sousa Andrade e hoje a professora me 
ajudou a descobrir qual Ã© o meu email do Rioeduca.
Tentei acessar com o codigo do aluno, deu certo, porÃ©m eu nÃ£o cosigo alterar 
minha senha .
 VocÃªs podem me ajudar?
daiane.andrade@rioeduca.net
cÃ³digo do aluno: 2002089802591
Escola: Municipal Alzira Araujo
Postado por 
Dai
 em 25/03/2011 10:55

Estou tentando o primeiro acesso ao meu email, mas nÃ£o sei a senha para 
primeiro login.
Postado por 
FabÃ-ola
 em 11/06/2011 13:59

Como posso saber a senha do meu email? AtÃ© agora nÃ£o pude acessÃ¡-lo. Grata.
Postado por 
Adriana
 em 12/06/2011 16:12

Professora Adriana.
Essa postagem pode ser esclarecedora. Basta digitar no seu navegador: 
bit.ly/manualdeuso.
Nessa postagem verÃ¡ que sua senha Ã© seu CPF sem os eventuais zeros iniciais e 
tirarÃ¡ outras dÃºvidas sobre Rioeduca e EducopÃ©dia.
Postado por 
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GerÃªncia Rioeduca.net
 em 12/06/2011 16:40

Queria saber sobre a construÃ§Ã£o da escola que ira ter um projeto de ginastica 
artÃ-stica. Pq a minha sala equipada na E.M.Brasil nÃ£o serÃ¡ aproveitada pela 
educaÃ§Ã£o.Ã¨ um desperdÃ-cio de verba pÃºblica!
Postado por 
nomeComentario
 em 10/07/2011 20:09

Porque o RIOEDUCA nÃ£o vem conhecer a sala e o prjeto de G.A da escola municipal
brasil/ 4a CRE e este professor que faz PÃ³s de G.A,vem dando curos na UFRJ para
professores sobre iniciaÃ§Ã£o de G.A em esolas e projetos,membro da camara 
escolar de educaÃ§Ã£o infantil do CFRE1.EstÃ£o convidados>um abraÃ§o
Postado por 
Porque
 em 10/07/2011 20:26

"NOSSA ESCOLA VAI DAR UMA FESTA DO FOLCLORE  ::NO DIA 31/08/2011 ESTAREMOS COM 
MUITAS CAMERAS  PARA TIRAR FOTOS DAS APRESENTAÃ‡Ã•ES DAS TURMAS ".....
Postado por 
Beatriz da Escola Jurema PeÃ§anha Giraud
 em 30/08/2011 13:07

Sou professora da rede municipal de educaÃ§Ã£o de MaceiÃ³ e conheci o site 
atravÃ©s do site do mec, e quero tambÃ©m solicitar uma senha e um login para eu 
poder usar essa ferramenta tÃ£o eficaz. Me ajude.
Postado por 
Tatiana Lira Silva
 em 20/05/2012 11:58

Sou nova na prefeitura. entrei no concurso de SecretÃ¡rio Escolar e gostaria de 
saber se tenho acesso ao Rioeduca. Tentei colocar meus dados, mas consta que o 
usuÃ¡rio nÃ£o foi encontrado.
Postado por 

 Ãurea
 em 02/09/2012 13:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/03/2011

 <TÃTULO>
Pra tudo comeÃ§ar na quarta-feira!

<TAGS>
Tags: 
comemoraÃ§Ã£o.

 <TÃTULO>
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 O Grito de Carnaval na E.M. Brant Horta

 Na E.M. Brant Horta, o Carnaval pode atÃ© se acabar na prÃ³xima 
quarta-feira. Mas foi ontem, na quarta-feira que antece a folia, que ele 
comeÃ§ou!

 Tudo foi muito bem planejado desde o inÃ-cio das aulas. A equipe da 
Unidade Escolar dirigida por Selma Elita Monteiro de Oliveira desenvolveu 
diversos trabalhos sobre o tema: cartazes, maquetes, desenhos e textos.

 A culmin
ncia nÃ£o poderia ser melhor! Embalada por ritmistas do G.R.E.S Beija-flor de 
NilÃ³polis, a escola municipal, cujo nome Ã© em homenagem ao poeta Francisco 
EugÃªnio Brant Horta, literalmente 
caiu no samba
.

 A Escola de Samba levou uma exposiÃ§Ã£o de fantasias e presenteou a 
equipe com camisetas alusivas ao enredo de 2011 ,
A Simplicidade de um Rei
. Para a professora VirgÃ-nia Oliveira, foi tudo 
quase
 perfeito - faltou somente a presenÃ§a do REI Roberto Carlos... ;)

 Clicando na seta, vocÃª pode navegar pelas imagens dessa grande folia!!!
Grito de Carnaval da EM Brant Horta
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comemoraÃ§Ã£o
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Realmente a Equipe arrebentou,dando um show de animaÃ§Ã£o e organizaÃ§Ã£o! 
ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Eliana Maria - Diretora-adjunta
 em 03/03/2011 18:48

Fiquei emocionada ao ver. Fui aluna do Brant Horta e vi nas fotos algumas 
pessoas, agora colegas, que foram minhas professoras. 
ParabÃ©ns equipe do Brant!!!! VocÃªs fazem parte da minha histÃ³ria!!!
Postado por 
Magnolia Lustosa
 em 03/03/2011 23:20

ParabÃ©ns a todas as professoras que desenvolveram o tema durante as aulas e meu
agradecimento especial a quem trabalhou antes, durante e depois para que o 
encerramento do projeto fosse um sucesso! Ã‰ muito bom trabalhar com essa 
equipe! AtÃ© o prÃ³ximo projeto!
Margareth Menezes - Coordenadora PedagÃ³gica
Postado por 
Margareth Menezes
 em 05/03/2011 12:25

Isso sÃ³ foi possÃ-vel com a colaboraÃ§Ã£o de toda a equipe, dos alunos e atÃ© 
de ex-alunos.
Postado por 
Maria Helena -professora da Brant Horta
 em 05/03/2011 19:28

:) Gostey da festa ;)
Postado por 
VitinhoooO'ssS
 em 11/03/2011 14:59

NÃ³s somos pÃ© quente o passista masculino que foi Ã  escola recebeu estandarte 
de ouro e a Beija Flor foi campeÃ£
Postado por 
Virginia
 em 11/03/2011 19:12

adorei arraza escola Brant Horta isso porisso cai no samba carnaval Ã© o ano 
inteiro
hoje Ã¡ festa Ã© nossa
Postado por 
jannaina
 em 08/06/2011 16:23
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UUUU Ã‰ BRANT HORTA I LOVE ESCOLA MELHOR DO MUNDO,PODE PERDE PODE GANHAR EU 
BRANT ATÃ‰ MORRER!!!!!
Postado por 
Jannaina
 em 26/06/2012 13:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 08/03/2011

 <TÃTULO>
Um BaÃº Cheinho de Ideias!

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, educaÃ§Ã£oinfantil.

[FOTO]

[FOTO]

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)
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rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, Rioeduca!
Obrigada pela postagem! Ã‰ muito gratificante receber este incentivo que vocÃªs 
estÃ£o dando para os professores que estÃ£o na Web: nas redes sociais, blogs, 
etc.
Tenho certeza que o Rioeduca serÃ¡ um sucesso e promoverÃ¡ o intercÃ¢mbio entre 
todos nÃ³s da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.
Um abraÃ§o a todos,
Ivanise Meyer
Postado por 
Ivanise
 em 08/03/2011 18:14

AgradeÃ§o especialmente Ã  querida colega Cynthia Caputo Macedo, da equipe do 
Rioeduca, pela postagem do BaÃº de Ideias!
Obrigada pelo carinho e pelo incentivo!
Um beijinho,
Ivanise :)
Postado por 
Ivanise Meyer
 em 09/03/2011 10:58

O blog da Ivanise Ã© maravilhoso, mas sÃ³ passa um pouquinho do quanto ela Ã© 
sabe e de como ela Ã© maravilhosa, cativante e especial.
Postado por 
LUCELIA
 em 13/03/2011 22:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/03/2011

 <TÃTULO>
Quem Ã© do Rioeduca Ã©...

<TAGS>
Tags: 
enquete, rioeduca.

 Temos atÃ© 13 de marÃ§o para encerrar a enquete: quem Ã© do Rioeduca 
Ã©...

 No entanto, jÃ¡ temos um grande favorito, que por enquanto Ã© segredo...
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 Vejam sÃ³:

[FOTO]

 Quem serÃ¡ que estÃ¡ na ponta com quase metade das votaÃ§Ãµes?
Lembrando que sÃ³ serÃ¡ contato um voto por por e-mail ou ID. No caso de mesmo 
ID, e-mails e nomes tÃªm que ser diferentes.

 O resultado sairÃ¡ no dia 14. Vale prÃªmio para quem sugeriu o nome e um
prÃªmio sorteado entre os participantes.

rioeduca
(69)

enquete
(8)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 10/03/2011

 <TÃTULO>
GinÃ¡sio Experimental Carioca RivadÃ¡via CorrÃªa

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, gec.

 [VÃDEO]

1Âªcre
(234)

gec
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(66)

 <COMENTÃRIOS>

Lindo vÃ-deo! ParabÃ©ns a equipe da E.M. RivadÃ¡via Correa.
Postado por 
Renata
 em 10/03/2011 21:33

Que bom que jÃ¡ comeÃ§amos a disseminar as coisas boas que acontecem nas nossas 
escolas.
Agora , a tarefa Ã© enriquecer o blog.
Lucia Helena Porto
Coordenador I - E/SUBE-1ÂªCRE
Postado por 
Lucia Helena Porto
 em 11/03/2011 13:25

Nossas escolas realizam projetos com sucesso. Precisam divulgar,cada vez mais, 
as suas  experiÃªncias bem sucedidas. 
Cumprimentamos professores, alunos e direÃ§Ã£o do GinÃ¡sio Experimental 
RivadÃ¡via CorrÃªa pelo produto apresentado.
Postado por 
Valeria J. Vieira
 em 11/03/2011 17:18

ParabÃ©ns aos professoes,funcionÃ¡rios, alunos e parceiros Ginasianos.Que a 
nossa experiÃªncia possa iluminar a construÃ§Ã£o de muitos outros GinÃ¡sios. 
Lindo !!!!
Postado por 
BÃ¡rbara Portilho
 em 11/03/2011 18:00

ParabÃ©ns equipe docente !Vcs acreditam que as sementes lanÃ§adas podem a vir 
dar lindos frutos !Estou na reta final, passei por tantas  aÃ§Ãµes pedagÃ³gicas 
e nunca vi pessoas tÃ£o envolvidas e acreditando nessa nova experiÃªncia ! 
Passei anos de minha vida ouvindo : Escola PÃºblica Ã© para filho de pobre ! 
Rico nÃ£o tem coragem de matricular seu filho nela...pois bem hj a visÃ£o Ã© 
outra ! Ricos e pobres estÃ£o tendo as mesmas oportunidades..basta nÃ³s 
acreditarmos e ousarmos.Posso dizer : Hj a minha Escola PÃºblica voltou a ser 
aquela que eu estudei....respeito e comprometimento com o ensino PÃºblico !
ParabÃ©ns a todos nÃ³s e principalmente a gestÃ£o atual  que ousou e acredita  
em nÃ³s !
Postado por 
fatima gioia horta
 em 11/03/2011 19:59

Adoro estar fazendo parte de tudo isso!!!!! 
AÃ- vai outro vÃ-deo  da eletiva de mosaico e nossa alegria no carnaval 
aproveitando  as mÃ¡scaras produzidas. 
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http://www.youtube.com/watch?v=mGRaHOJP_xY
Postado por 
Professora Janete M.Bloise
 em 11/03/2011 20:50

Adoro fazer parte da equipe dessa escola. 4o horas esta deixando a gente mais 
unido!!!

VÃ-de de carnaval e eletiva de Mosaico
Postado por 
janete
 em 11/03/2011 21:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/03/2011

 <TÃTULO>
ConsciÃªncia ambiental - VocÃª estÃ¡ fazendo a sua parte?

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, meioambiente.

O Foco deste ano Ã© conscientizaÃ§Ã£o e alerta sobre questÃµes ambientais.

Aproveitando este tema trazido pela Campanha da Fraternidade para 2011, 
Fraternidade e a Vida no Planeta, com o lema 
A CriaÃ§Ã£o Geme em Dores de Parto
 (Rm 8.22).

Retiramos do Blog 
EJA - CIEP RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA: O desafio de educar para a vida
 (9
 CRE) o vÃ-deo que a professora Denise, Pedagoga atuando como Professora de Sala
de Leitura, escritora de literatura infantil e contadora de histÃ³rias, postou.

 [VÃDEO]

Fonte: 
http://ciep506.blogspot.com/2010/12/desenvolvimento-sustentavel-video.html
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9Âªcre
(227)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

Video interessantissimo. Como seria maravilhoso se as pessoas cuidassem do seu 
ambiente. Pena que as pessoas nÃ£o valorizam  os pequenos gestos que fazem a 
diferenÃ§a no dia a dia, porque eles  mudam todo o contexto de uma situaÃ§Ã£o. 
ParabÃ©ns a colega Denise por ter disponibilizado este material tÃ£o precioso. 
ParabÃ©ns a vocÃª  Marcia, por ter socializado no teu blog.
Postado por 
Ivanete
 em 10/03/2011 23:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/03/2011

 <TÃTULO>
GinÃ¡sio Experimental Carioca Von Martius

<TAGS>
Tags: 
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9Âªcre, gec, blogsdeescola.

[FOTO]

A antiga Escola Municipal Von Martius Ã© hoje umas das escolas escolhidas para o
projeto GinÃ¡sio Experimental Carioca desenvolvido pela SME. Por meio dele, 10 
escolas, uma em que cada Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o (CRE), com turmas 
de 7
 ao 9
 ano estÃ£o sendo testadas com diversas inovaÃ§Ãµes pedagÃ³gicas que, 
posteriormente, serÃ£o ampliadas para toda a rede.

As escolas do GinÃ¡sio Experimental Carioca atendem jovens de todas as regiÃµes 
da cidade, atuando como n
cleo animador de um movimento de qualificaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o no segundo 
segmento, sendo fonte de inovaÃ§Ã£o em conte
do, mÃ©todo e gestÃ£o.

AlÃ©m disso, dentro desse novo programa, os professores e alunos podem contar 
com mais uma ferramenta de ensino, a EducopÃ©dia: uma plataforma de aulas 
digitais de cada disciplina, com material de suporte aos professores, planos de 
aula, jogos pedagÃ³gicos e vÃ-deos.

Segundo a secretÃ¡ria Claudia Costin, cada unidade do GinÃ¡sio Experimental 
Carioca serÃ¡ um centro de
difusÃ£o 
das inovaÃ§Ãµes em educaÃ§Ã£o.

[FOTO]

O Blog GEC Von Martius foi desenvolvido pela professora Maria Cristina, que Ã© 
Regente de Sala de Leitura Biblioteca do GED Von Martius, a partir do projeto, 
GinÃ¡sio Experimental Carioca, com o objetivo de acompanhar o trabalho 
desenvolvido neste espaÃ§o. Podemos conferir nas suas pÃ¡ginas todo o trabalho 
estrutural realizado na escola para acomodar o projeto, desde as obras, o 
empenho dos professores e funcionÃ¡rios e o acolhimento dos alunos para mais um 
ano letivo.

     Para ter acesso ao Blog 
GEC Von Martius
 clique no link abaixo:
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     http://gecvonmartius.blogspot.com/

9Âªcre
(227)

gec
(66)

blogsdeescola
(7)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ MÃ¡rcia e visitantes,
Gostei muito da sua matÃ©ria publicada! Vc pegou o "espÃ-rito" do projeto! rs
Estamos totalmente envolvidos com o GEC e o nosso grupo "Ã© muito bom!". Acho q 
Ã© isso q nos faz "acreditar" q tudo vai dar certo. A DireÃ§Ã£o Ã© nova e 75% 
dos professores tbm. As obras ainda nÃ£o acabaram e ainda estamos com algumas 
dificuldades com o "espaÃ§o" do prÃ©dio escolar.
Mas estamos "confiantes".
Espero muitas visitas pelo site. Qq dÃºvida, estamos juntos todos os dias da 
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semana, apareÃ§am!
ParabÃ©ns mais uma vez...
[]s
;-)Cris - SL 070
Postado por 
MÂª Cristina
 em 14/03/2011 11:37

parabenizo as professoras Aldenora e Juliana pelo processso de ensino. As 
qualidades das melhores professoras. valeuuuuu! beijos do aluno Anderson Antonio
da Silva Barros aluno da 1701
Postado por 
anderson antonio
 em 25/04/2011 19:50

Olha, sinceramente, achei que o projeto do GinÃ¡sio Experimental nÃ£o daria 
certo por motivos de, organizaÃ§Ã£o, adaptaÃ§Ã£o e principalmente de estrutura 
da escola, porÃ©m, agora nossa escola estÃ¡ se adaptando muitoo bem, e graÃ§as 
Ã  Deus, estamos superando cada vez mais as dificuldades e os obstÃ¡culos, que 
esse grande projeto, como todos os outros, proporciona, e com isso estamos 
fazendo com que esse nÃ£o seja apenas um simples projeto, e sim uma grande 
experiÃªncia de vida, com novas tecnologias e diversos meios novos de 
aprendizado, sem contar com a SUPER equipe de direÃ§Ã£o da escola!! ParabÃ©ns 
aos idealizadores do projeto, e a todos os que envolvem-se e fazem esse 
incrÃ-vel projeto acontecer!! Tenho muito orgulho de estudar no G.E.C. Von 
Martius, estÃ¡ sendo a melhor experiÃªncia da minha vida. Espero que mais 
pessoas possam ter a oprtunidade de estudar numa escola como essa. Um beijo 
grande Ã  Tia Cris (SL 070)e a todos que trabalham e estudam no Gec Von Martius!
=) (aluno FabrÃ-cio Vasconcelos)
Postado por 
FabrÃ-cio Vasconcellos
 em 31/10/2011 19:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/03/2011

 <TÃTULO>
 BLOGS DA 6ÂªCRE: JOGOS DE MATEMÃTICA

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]
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6Âªcre
(247)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/03/2011

 <TÃTULO>
 GINÃSIO EXPERIMENTAL CARIOCA COELHO NETO

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, gec.

      CONHEÃ‡AM TAMBÃ‰M O BLOG DO GINÃSIO 
EXPERIMENTAL COELHO NETO / 6a.CRE:
http://geccoelhoneto.arteblog.com.br/
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[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/03/2011

 <TÃTULO>
EXPERIÃŠNCIAS NO ENSINO DA ARTE NA 6ÂªCRE

<TAGS>
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Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

6Âªcre
(247)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalho de extrema dedicaÃ§Ã£o que merece destaque sempre!
Postado por 
Luciana
 em 28/03/2011 20:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 12/03/2011

 <TÃTULO>
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PLANEJAR Ã‰ PRECISO

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

1Âªcre
(234)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
SÃ¡bado, 12/03/2011

 <TÃTULO>
Acompanhe nossa Timeline do Twitter

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, twitter.

A partir de hoje, vocÃª pode acompanhar tudo que ocorre na nossa 
timeline
 do twitter atravÃ©s do 
DiÃ¡rio Rioeduca
. Se clicar em 
assinar
 receberÃ¡ as atualizaÃ§Ãµes diÃ¡rias diretamente em seu e-mail, mesmo que vocÃª
nÃ£o seja usuÃ¡rio do Twitter.

rioeduca
(69)

twitter
(16)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 12/03/2011

 <TÃTULO>
O Dia em Que Charles Chaplin Caiu no Samba Carioca

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, 5Âªcre.

 [VÃDEO]

5Âªcre
(268)

rioeducainforma
(21)
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 <COMENTÃRIOS>

Impossivel nao se motivar com tantas possiblidades de conquistar a parceria de 
nossos alunos para que o ato de aprender seja prazeroso! Perfeito, cultura, 
diversÃ£o e arte em uma unica atividades....ParabÃ©ns!!!
Postado por 
Claudia de Moraes
 em 13/03/2011 12:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 13/03/2011

 <TÃTULO>
COMO APRENDER GEOGRAFIA DE UM MODO DIFERENTE?

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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6Âªcre
(247)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Eliane Barbosa, querida colega e professora de Geografia, o seu trabalho Ã© 
simplesmente magnÃ-fico, e mostra o quanto nÃ³s professores ainda podemos fazer 
para tornar as nossas aulas mais interessantes, atrativas e atualizadas, 
mantendo o conteÃºdo, alÃ©m de contar com a interatividade dos nossos alunos. 
Vou conversar com os meus colegas de Geografia para que conheÃ§am o seu 
maravilhoso trabalho. PARABÃ‰NS!!!
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 13/03/2011 19:50

Eliane, adorei o seu trabalho. Sou professora de MatemÃ¡tica, mas estou 
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trabalhando com o acelera 3 e estamos no mÃ³dulo de Geografia. Obrigada pela 
dica Wiki.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 12/10/2011 08:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 13/03/2011

 <TÃTULO>
Na Creche, a crianÃ§a Pequena deve...

<TAGS>
Tags: 
creches.
Diariamente, na creche, a crianÃ§a pequena deve:

- ser bem recebida, acolhida com carinho e atenÃ§Ã£o afetiva e pedagÃ³gica;

 - ter momentos coletivos, em pequenos grupos e individual durante a 
rotina escolar;

 - manusear materiais, brinquedos e equipamentos para exercÃ-cios 
fÃ-sicos;

 - vivenciar a natureza dentro ou fora da sala;

 -ter acesso a muitos materiais para experimentaÃ§Ã£o e exploraÃ§Ã£o de 
fenÃ´menos;

 - brincar com materiais que desenvolvam a brincadeira de faz-de-conta de
maneira rica e interessante;

 -falar com e ouvir os adultos individualmente e em pequenos grupos;

 -participar de brincadeiras fÃ-sicas dentro e fora da 
sala/instituiÃ§Ã£o;

 - se movimentar na sala e na escola em busca de seus interesses e do 
coletivo;

Página 2136



RIOEDUCA 1

 - desenhar, rabiscar, escrever explorando graficamente e plasticamente o
mundo;

 - ouvir, construir e contar histÃ³rias em pequenos grupos;

 - ter a possibilidade de dar continuidade aos seus projetos dentro e 
fora de sala;

 - revelar suas perspectivas pessoais, falar de si e dos outros;

 - cantar, danÃ§ar, se expressar corporal e artisticamente;

 -receber instruÃ§Ãµes claras para atividades em diversas Ã¡reas do 
conhecimento;

 - receber atenÃ§Ã£o individual dos adultos de maneira a expandir seus 
conhecimentos;

 - ter a possibilidade de propor e iniciar atividades individuais e em 
grupo;

 - revelar seus conhecimentos, fazer perguntas e mostrar suas d
vidas.
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creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 13/03/2011

 <TÃTULO>
Classe Hospitalar Jesus

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, classeshospitalares.
O trabalho das Classes Hospitalares Ã© pouco conhecido. O blog desenvolvido pela
Professora Karla Bastos , mostra 
o dia-a-dia dessas classes e todo trabalho que Ã© desenvolvido.A Classe 
Hospitalar Jesus funciona dentro do Hospital Municipal Jesus e estÃ¡ vinculada a
E.M. Gal. Humberto de Souza Melo.

[FOTO]
Querendo conhecer um pouco mais sobre as Classes Hospitalares tambÃ©m a 
Professora Karla Bastos oferece informaÃ§Ãµes sobre como estas classes 
funcionam.

[FOTO]
Vale a pena conhecer este trabalho tÃ£o importante para as crianÃ§as da nossa 
Rede! Acessem
http://classehospitalarjesus.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

classeshospitalares
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 13/03/2011

 <TÃTULO>
Postagem do blog PET Arthur da Costa e Silva

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]
Edgar, Maiara, Milena, Sarah, VitÃ³ria, Fernanda e Carolaine, alunos do PET 
Arthur da Costa e Silva, marcaram presenÃ§a na SapucaÃ-. Coordenados pelo Prof T
lio Marco registraram os momentos de alegria da escola de samba mirim CoraÃ§Ãµes
Unidos do Ciep. O grupo chegou na MarquÃªs de SapucaÃ-, no Rio de Janeiro, por 
volta das 18 horas e mesmo debaixo de chuva, realizou um Ã³timo trabalho. 
Entrevistaram, fotografaram e filmaram todo o evento. ParabÃ©ns para a equipe!!!
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Postagem retirada do blog
http://poloarthur.wordpress.com/
 do PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho Arthur da Costa e Silva parabenizando o 
trabalho feito por seus alunos no desfile das Escolas de Samba Mirins.

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Domingo, 13/03/2011

 <TÃTULO>
E.M.Prof.Gilberto Bento da Silva â€“ Afeto, desprendimento, espontaneidade e 
manifestaÃ§Ã£o de alegria.

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, eventos.

 Confiram alguns dos projetos em que a 
Gilberto Bento
 estÃ¡ inserida..
Boas Vindas de 2011

 A arte de viver Ã© a forma de executar com habilidade e a imaginaÃ§Ã£o o
exercÃ-cio do dia a dia, e encontrar o espaÃ§o e o territÃ³rio da alegria. Sendo
assim, a 
Escola Municipal Professor Gilberto Bento da Silva
 acolheu o ano letivo de 2011, de braÃ§os abertos, em um ato prÃ³prio de afeto, 
de cuidar, de dar colo com desprendimento, espontaneidade e espirituosa 
manifestaÃ§Ã£o de alegria. O mural feito em forma feminina e braÃ§os gigantes, 
preenchidos pelos alunos com bolinhas de jornal, pode ser manipulados pelas 
turmas, que podem perceber-se envolvidos e protegidos, o que dimensiona a escola
como um espaÃ§o de interaÃ§Ã£o e vivencias de aprendizagem significativa. 
Contextualizar as Artes como elo de motivaÃ§Ã£o e reflexÃ£o do aluno em 
direÃ§Ã£o Ã  sua autonomia, Ã© uma maneira de despertar para as formas de 
apreender e aprender de fato. E sÃ³ registra em fotografias a animaÃ§Ã£o 
desejada para o processo de disposiÃ§Ã£o e aprendizagem do ano inteiro. Sejam 
Bem vindos!!!!

Murais do Carnaval

 Alegria e espontaneidade que faz pensar o sentido terapÃªutico da arte 
Ã© retomada com a chegada do carnaval nas obras de J. Carlos. Analisamos 
personagens do carnaval carioca, e nÃ£o hÃ¡ forma melhor de se comemorar o 
aniversÃ¡rio do Rio de Janeiro. Identificar o genial cartunista, ilustrador, 
poeta do humor carioca, artista sensÃ-vel aos detalhes da sociedade daquela 
Ã©poca. Com riquezas de detalhes suas charges marcam o ritmo da festa que faz da
cidade um palco. Os desenhos de pierrÃ´s, colombinas, malandros, foliÃµes e 
defensores de um tempo que atravÃ©s do talento e versatilidade de J. Carlos 
idealizamos um espÃ-rito de harmonia e romantismo. Esses personagens mascaram os
sonhos e fantasias com muito glamour e muita arte. 
EitÃ¡
 carioca danado...

 Os alunos PEJA, lembrando as marchinhas, esse ritmo que arrasta qualquer
um para a folia, escolheu 
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Olha a cabeleira do ZezÃ©
, M
sica de JoÃ£o Roberto Quelly que brincou com prazer e atenÃ§Ã£o Ã s diversidades
que andam pela cabeÃ§a, cor, linha, ponto, ritmo e volume... CÃ³digos visuais!!!

 (Texto da Professora Carla Regina 
 Artes)

Mostra Municipal de DanÃ§a

 Mais uma iniciativa da SME para despertar vocaÃ§Ãµes e valores 
artÃ-sticos entre as crianÃ§as.
A Mostra Municipal de DanÃ§a propicia aos alunos da Rede Municipal de Ensino o 
acesso Ã  linguagem da DanÃ§a, enquanto manifestaÃ§Ã£o artÃ-stico-cultural, 
oportunizando tambÃ©m a formaÃ§Ã£o de plateia. A Mostra caracteriza-se pela 
apresentaÃ§Ã£o das composiÃ§Ãµes coreogrÃ¡ficas produzidas pelos professores da 
Rede Municipal de Ensino junto aos seus alunos durante o ano letivo.

Escola de Bamba

 Projeto que exalta os valores culturais do Carnaval, atravÃ©s de aÃ§Ãµes
nas escolas, culminando com a apresentaÃ§Ã£o de uma escola de samba mirim.

 A Escola de Bamba consiste na articulaÃ§Ã£o de um conjunto de aÃ§Ãµes de
carÃ¡ter pedagÃ³gico e tÃ©cnico que se constitui na formaÃ§Ã£o de uma escola de 
samba genuinamente p
blica municipal. Durante o Carnaval, essa escola de samba mirim, que conta com 
alunos de diversas escolas municipais, desfila na abertura oficial do Carnaval 
Carioca.
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9Âªcre
(227)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Acredito na arte como  produÃ§Ã£o de sentido!!!!!!!Assim os territÃ³rios Das 
artes vÃ£o se apresentando  e conformando ao universo do aluno: O corpo, o 
chÃ£o, as paredes, a memÃ³ria.....Inicia-se o ano letivo de 2011.
Postado por 
carla regina vasconcelos
 em 13/03/2011 22:27

Ã‰ muito gratificante ver que nÃ³s professores estamos ganhando mais espaÃ§o 
para divulgar nosso comprometimento com nossos alunos!!!! E tambÃ©m termos a 
oportunidade de saber tudo o que "rola" pelas escolas... ParabÃ©ns a todos os 
colegas comprometidos com a EDUCAÃ‡Ã£o de QUALIDADE!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
MÃ´nica Mendes de Souza
 em 14/03/2011 20:30

Ã‰ gratificante ver que o colÃ©gio onde estou prestes a dizer adeus esteja 
demonstrando avanÃ§os culturais. Espero que ao longo dos anos o colÃ©gio evolua 
mais e mais!
Postado por 
Marimar Ramos da Costa
 em 04/09/2011 16:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/03/2011

 <TÃTULO>
O papel da famÃ-lia na EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
artigo.
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[FOTO]

artigo
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/03/2011

 <TÃTULO>
 O CARNAVAL DA ESCOLA MUNICIPAL RIVADÃVIA CORRÃŠA

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos, artesmusicais.

 [VÃDEO]

Nos dias que antecederam o feriado de carnaval, o clima da Escola Municipal 
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RivadÃ¡via CorrÃªa foi de pura festa e folia. Alunos e professores prepararam 
entusiasmados mÃ¡scaras e ornamentos para cair no samba e soltar a voz com 
alegria.

A Escola registrou com fotos e filmes cada passo deste embalo para compartilhar 
com outros alegres foliÃµes o belo vÃ-deo que produziram.

Peguem os confetes e as serpentinas e curtam o grito de Carnaval da ESCOLA 
 MUNICIPAL RIVADÃVIA CORRÃŠA.

1Âªcre
(234)

eventos
(210)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Lindo registro, a equipe estÃ¡ de PARABÃ‰NS!!
Postado por 
Ana Accioly
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 em 14/03/2011 15:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/03/2011

 <TÃTULO>
FOLIA DA ALEGRIA  NA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO VILLAS BOAS

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos.

 [VÃDEO]

O carnaval do Brasil Ã© o maior evento popular e tambÃ©m a mais alegre festa do 
paÃ-s. Pensando nisso, a Escola Municipal Orlando Villas Boas da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, proporcionou Ã  toda Comunidade um lindo 
baile de carnaval, afinal, 
cultura e alegria nÃ£o podem faltar em nossas unidades escolares!

Ã‰ nesse clima de festa que o bloco da Escola Municipal Villas Boas convida 
vocÃª a brincar nesta festanÃ§a, reverenciar a poesia, cair no samba e rodopiar 
de alegria!!

Esperamos que aproveite o vÃ-deo que a escola preparou pra vocÃª, com muito 
carinho!
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela animaÃ§Ã£o e um grande beijo para seus passistas!
Postado por 
Ana Accioly
 em 14/03/2011 14:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/03/2011

 <TÃTULO>
Quem Ã© do Rioeduca Ã©... RIOEDUCADOR

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, quiz.

 Com uma reviravolta no final de semana, a sugestÃ£o de @DayseAlbar foi 
escolhida por 40% dos que participaram do QUIZ. Em segundo lugar, ficou a 
sugestÃ£o de nosso colega @jorgeodaviriato com 32% dos votos.

 NÃ³s, da equipe do rioeduca.net, agradecemos a todos o RIOEDUCADORES que
participaram.

[FOTO]
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rioeduca
(69)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

 AHÃ! VocÃªs sÃ£o demais, Rioeducadoras!
Postado por 
Gabriela
 em 14/03/2011 16:47

ParabÃ©ns, Dayse! SerÃ¡ que eu posso dar uma sugestÃ£o ao Rioeduca? Fiquei 
curioso para saber outras respostas populares... Beijos.
Postado por 
Rafael Parente
 em 14/03/2011 17:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 15/03/2011

 <TÃTULO>
Cidade do Samba e Material Reciclado â€“  alegria dos  foliÃµes

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, creches, eventos.

 [VÃDEO]
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 As crianÃ§as da Creche Municipal Senninha, localizada na Zona PortuÃ¡ria
do Rio de Janeiro, estavam alegres com a chegada do Carnaval, afinal suas 
famÃ-lias estÃ£o sempre conversando sobre fantasias, alegorias e escolas de 
samba. A equipe de professores e educadores da Creche, perceberam uma 
oportunidade de levar para os pequenos mais informaÃ§Ãµes sobre a festa do 
carnaval com o projeto intitulado 
Cidade do Samba e material reciclado 
 A alegria dos foliÃµes.

 Um tema tÃ£o animado como este, sÃ³ poderia render excelentes 
resultados. As educadoras ensinaram marchinhas de carnaval, danÃ§aram com as 
crianÃ§as e contaram a linda histÃ³ria do livro 
Tequinho, o menino do samba
 escrito por Neusa Rodrigues e Alex Oliveira e ilustrado por Mello Menezes.

 No livro, os autores expÃµem aspectos curiosos sobre o surgimento das 
escolas de samba e das personagens que a compÃµem, valorizando as crianÃ§as que 
moram em comunidades carnavalescas e dando a elas condiÃ§Ãµes de efetiva 
inclusÃ£o social.

 O projeto ganhou ainda mais vida e cor pois as crianÃ§as tiveram 
oportunidade de construir dois grandes bonecos que representam uma baiana e um 
porta bandeira.

 Os materiais utilizados para fazer os bonecos foram sobras de materiais 
de escolas de samba.

 As crianÃ§as nÃ£o sÃ³ aprenderam sobre a histÃ³ria das escolas 
carnavalescas como tambÃ©m se divertiram, pintando, brincando e cantando!

 Depois das alegorias prontas, sÃ³ mesmo o baile para alegrar ainda mais!
A diretora Elnira e toda sua equipe danÃ§aram e sambaram com as turminhas da 
creche. Foi uma verdadeira festa popular!

 VocÃª pensa que acabou por aÃ-? Que nada, ainda tem mais! No final de 
marÃ§o, acontecerÃ¡ a culmin
ncia do projeto com toda a comunidade e com a presenÃ§a da autora do livro que 
inspirou o projeto: Neusa Rodrigues.

 O Rioeduca.net vai acompanhar todos os detalhes da culmin
ncia do projeto para divulgar no portal a alegria dos pequenos foliÃµes.

 Olha a Creche Senninha aÃ- gente!!!
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1Âªcre
(234)

eventos
(210)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns  pra  todos da equipe pela festinha animada !!
Postado por 
Ana Accioly
 em 15/03/2011 15:19

Ameeeeeeeei!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
sabrina moreira
 em 17/03/2011 16:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 15/03/2011

 <TÃTULO>
AvaliaÃ§Ã£o da EducopÃ©dia (somente para educopedistas)
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<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, quiz.

educopÃ©dia
(86)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/03/2011

 <TÃTULO>
Brincar tambÃ©m Ã© aprender.

<TAGS>
Tags: 
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3Âªcre, creches, educaÃ§Ã£oinfantil.

 Brincadeira Ã© coisa sÃ©ria. E a equipe da Creche Municipal Odetinha 
Vidal de Oliveira sabe bem disso, conforme vemos no post 
Nossas crianÃ§as tÃªm direito Ã  brincadeira
.

 CrianÃ§a aprende brincando. Ã‰ assim que ela desenvolve suas 
habilidades, formula e testa suas hipÃ³teses sobre o mundo Ã  sua volta.

 Na Creche Municipal Odetinha Vidal de Oliveira, os brinquedos estÃ£o 
sempre Ã  mÃ£o e a equipe reconhece a import
ncia do brincar.

 SaudÃ¡veis, os pimpolhos exercem seu direito. Nas fotos, podemos ver o 
quanto elas levam Ã  sÃ©rio.

[FOTO]

 Qual serÃ¡ a prÃ³xima brincadeira?

 Mais alguÃ©m quer brincar?
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3Âªcre
(223)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

A educaÃ§Ã£o infantil, Ã© o alicerce para que a crianÃ§a possa se desenvolver 
plenamente. Nesse perÃ-odo ela experimenta, descobre e se sente motivada a 
seguir em frente com autonomia e confianÃ§a em si mesma..... Lindos..
Postado por 
Claudinha
 em 18/03/2011 15:12

CRIANÃ‡A QUE BRINCA Ã‰ CRIANÃ‡A FELIZ , Ã‰ CRIANÃ‡A QUE APRENDE A VIVER... 
PARABÃ‰NS!
Postado por 
MariaLucia
 em 20/03/2011 20:16

Muito bom o post!
Postado por 
Cynthia
 em 20/03/2011 21:28

Ã‰ muito bom recuperar o aspecto lÃºdico da aprendizagem. ParabÃ©ns!
Postado por 
Marileda
 em 21/03/2011 18:04

Desejamos muito sucesso neste seu novo projeto

PARABÃ‰NS  .
Postado por 
Laycks e Garcia
 em 23/03/2011 19:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/03/2011

 <TÃTULO>
Sala de Leitura da E. M Vicente LicÃ-nio Cardoso - abrindo caminhos

<TAGS>

Página 2153



RIOEDUCA 1
Tags: 
1Âªcre, riodeleitores.

Entendo que a EducaÃ§Ã£o Ã© um ato de florescimento. O professor educa para que 
cada um possa florescer com o que tem de melhor.
 (Edmir Perroti)

A professora de portuguÃªs, Ana Paula Villas Boas, estÃ¡ Ã  frente do trabalho 
de Sala de Leitura na Escola Municipal Vicente LicÃ-nio Cardoso, da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o. Enquanto coloca as produÃ§Ãµes dos alunos
no mural, ela conta com emoÃ§Ã£o o prazer e a alegria de realizar a mediaÃ§Ã£o 
entre alunos e livros. Ana Paula tambÃ©m mostra os recadinhos que recentemente 
enviou aos professores, um convocando Ã  votarem na Biblioteca do Professor, 
publicada no portal da SME e outro convidando os docentes Ã  participarem do 
Concurso Poesia na Escola. Orgulhosa, ela relembra que em 2010 dois alunos da 
sua unidade foram premiados.

 medida que organiza alguns livros na estante, ela fala do novo projeto da SME 
para as salas de leitura: Jovens Leitores. Ela explica que os alunos lerÃ£o a 
cada bimestre pelo menos uma obra que escolherÃ£o no CardÃ¡pio LiterÃ¡rio 
(livros previamente escolhidos pela professora que serÃ£o selecionados pelos 
alunos). Ao final de cada obra, o estudante escreverÃ¡ um relato, contando sua 
experiÃªncia com o livro.

A professora confessou que no primeiro momento achou que alguns alunos 
relutariam, mas felizmente surpreendeu-se com o interesse dos adolescentes na 
hora da escolha dos livros. 
O projeto Jovens Leitores estÃ¡ um sucesso, indo de vento em popa !
 Conta entusiasmada.

 A proposta de formar Jovens Leitores tem inestimÃ¡vel valor, pois proporciona 
oportunidade dos alunos descobrirem um mundo mÃ¡gico, escondido entre as 
pÃ¡ginas dos livros. A ideia Ã© encantar, divertir e incentivar o prazer que se 
descobre a cada parÃ¡grafo lido. Certamente, com o despertar do interesse pelo 
mundo das palavras, novos e belos caminhos se abrirÃ£o para os alunos.

A professora Ana Paula acredita que ao final do ano, o olhar dos estudantes pela
literatura serÃ¡ outro. Assim, os experimentos de emoÃ§Ã£o vivenciados pelos 
jovens leitores no decorrer dos meses, terÃ¡ efeito transformador.

[FOTO]
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1Âªcre
(234)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Realmente provoca entusiasmo, no sentido prÃ³prio dessa palavra (en+tusi+asmo), 
o trabalho na Sala de Leitura, principalmente quando conseguimos  contagiar os 
alunos com o nosso encantamento pela Literatura, ainda que isso nÃ£o seja 
fÃ¡cil. E justamente me sinto entusiasmada porque o trabalho na Vicente LicÃ-nio
Ã© feito em equipe e conseguimos, juntas, mobilizar nossa comunidade escolar. 
NÃ£o estou Ã  frente das aÃ§Ãµes, mas em parceria com as minhas amigas GlÃ¡ucia,
Ana LÃºcia e Helena. O trabalho Ã© de muito prazer, mas tambÃ©m extenso e 
contÃ-nuo; a forÃ§a de uma equipe faz toda a diferenÃ§a!
Postado por 
Ana Paula Villas BÃ´as
 em 16/03/2011 21:31

A leitura Ã© como uma sementinha, precisamos cuidar para que germine, as vezes o
solo nÃ£o Ã© propicio, mais um bom semeador sabe que hÃ¡ muitas formas de 
preparar esse solo....parabÃ©ns !
Lindo trabalho...
Postado por 
Claudianha
 em 18/03/2011 15:15

A Sala de leitura Ã© o coraÃ§Ã£o da escola. Um lugar mÃ¡gico, onde as crianÃ§as 
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tÃªm oportunidade de viajar e descobrir coisas novas e fascinantes.
Postado por 
Alexandre Roque
 em 19/03/2011 08:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/03/2011

 <TÃTULO>
O que TODOS devem saber sobre a utilizaÃ§Ã£o da EducopÃ©dia

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, educopÃ©dia.
Selecionamos algumas dicas para quem Ã© da rede e tambÃ©m para aqueles que 
querem acessar a plataforma como visitante.
ObservaÃ§Ã£o: todas as figuras e destaques desta postagem se remetem aos 
respectivos links.
1) Para professores e alunos da rede acessarem a EducopÃ©dia:
- Acesse www.educopedia.com.br

- Clique em 
quero me cadastrar

- Digite seu e-mail rioeduca.
(ainda nÃ£o tem o seu? EntÃ£o, acesse esta postagem:
- Crie uma senha;
- Repita a senha;

[FOTO]

 - 
Copie e cole a 
chave mÃ¡gica
 enviada para seu email rioeduca.net. ObservaÃ§Ã£o: a chave mÃ¡gica nÃ£o Ã© a 
senha da EducopÃ©dia. Procure-a em sua caixa de e-mail rioeduca.net, inclusive 
no 
lixo eletrÃ´nico
, pois o servidor pode concebÃª-lo como spam.

 - Clique em 
aceitar os termos de uso

 - Clique em enviar;
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 - Cadastro efetuado, volte Ã  pÃ¡gina inicial e faÃ§a o login com e-mail
rioeduca.net e com a senha criada na pÃ¡gina do cadastro.
2) AlÃ©m de professores e alunos da nossa rede, TODOS podem ter acesso Ã s aulas

como convidados
(basta clicar no link 
na 1
 pÃ¡gina):

[FOTO]
2) O tutorial que ensina a se 
cadastrar estÃ¡ na pÃ¡gina
O que Ã© 
isso
 - link na 1a pÃ¡gina:

[FOTO]
3) O curso de alfabetizaÃ§Ã£o PÃ©-de-Vento jÃ¡ estÃ¡ disponÃ-vel,
sendo acessado pelo 1
 ano:

[FOTO]

[FOTO]
4) HÃ¡ outros cursos especiais que 
podem ser acessados pelas pÃ¡ginas
das disciplinas de 6
 e 9
 anos: 
Grandes Obras LiterÃ¡rias
 e
Projeto de Vida
.

[FOTO]
5) A nova versÃ£o da plataforma EducopÃ©dia jÃ¡ estÃ¡ pronta, 
mas as aulas ainda estÃ£o sendo 
republicadas.
6) Estamos selecionando coordenadores e, em breve, selecionaremos educopedistas 
para diversas Ã¡reas. Saiba mais sobre a SeleÃ§Ã£o de Coordenadores neste blog:

[FOTO]
7. Lembramos que perguntas e d
vidas sobre a EducopÃ©dia devem ser enviadas para educopedia@rioeduca.net. 
8) D
vidas e perguntas sobre o login rioeduca.net devem ser enviadas para 
contato@rioeduca.net.

Página 2157



RIOEDUCA 1

educopÃ©dia
(86)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Â´Tem sido muito bom ver as mudanÃ§as em nossa Secretaria de EducaÃ§Ã£o. AlÃ©m 
da valorizaÃ§Ã£o do nosso trabalho, muitas capacitaÃ§Ãµes. Essa foto foi tirada 
na Escola Municipal Edmundo Lins, onde leciono, na aula da minha amiga Juliana 
Lotufo.
Postado por 
HeloÃ-se Machado Cabral
 em 17/03/2011 08:18

OlÃ¡ amigas! Muito bom poder ter acesso a este portal como professora. Mesmo 
aposentada sinto-me orgulhosa de participar desta revoluÃ§Ã£o na educaÃ§Ã£o 
municipal. Grande abraÃ§o e sucesso.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 28/03/2011 15:58

tem como fazer perguntas sobre dÃºvidas na matÃ©ria pela educopÃ©dia ?
Postado por 
Bruna
 em 15/04/2011 08:30

tem como se fosse um relÃ³gio com 20 nÃºmeros, o que isto faz ?
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Postado por 
Bruna
 em 15/04/2011 08:50

_amei saber que a educopÃ©dia Ã© um site de melhor "aprendizado"para os alunos 
espero q pelo menos eles concigam tirar boas notas .....
Postado por 
beatriz
 em 19/08/2011 15:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/03/2011

 <TÃTULO>
O Dia Internacional da Mulher e as Escolas da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Postagem incrÃ-vel! Amei!
Postado por 
Rute
 em 16/03/2011 22:43

Que delÃ-cia essa matÃ©ria sobre a minha escola do coraÃ§Ã£o, passei uma boa 
parte da minha nessa escola, como aluna e como professora.
Postado por 
Lucelia
 em 16/03/2011 23:25

Gostaria de saber como obter informaÃ§Ãµes sobre minha homÃ´nima que dÃ¡ nome a 
uma das escolas citadas "FlÃ¡via dos Santos Soares". 
Sou professora da Faculdade de EducaÃ§Ã£o da Universidade Federal Fluminense e 
gostaria de saber algo sobre a vida desta outra FlÃ¡via.
Postado por 
FlÃ¡via dos Santos Soares
 em 08/04/2011 10:53

Adorei a homenagem!!!
Alguns nomes importantes caem no esuqecimento por falta de iniciativas como a 
sua...
Gostaria de saber se vocÃª sabe onde posso encontrar informaÃ§Ãµes sobre 
Floripes Angladas Lucas, pois sÃ³ o que conhecemos sÃ£o lendas... nenhuma 
informaÃ§Ã£o oficial.
Hoje encontrei alguma coisa num livro de Paschoal Lemme.
AgradeÃ§o a ajuda... bjs
LÃ-via
Postado por 
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LÃ-via - CP
 em 11/06/2011 16:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/03/2011

 <TÃTULO>
REVISITANDO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE AZEVEDO

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.
A Escola Municipal FERNANDO DE AZEVEDO Ã© uma das unidades escolares que 
integram o chamado QuarteirÃ£o

[FOTO]
 Cultural de Santa Cruz. As demais, alÃ©m do GinÃ¡sio Carioca, na Escola 
Municipal Princesa Isabel e da Escola Municipal Prefeito JoÃ£o Carlos Vital, 
sÃ£o o CIEP BarÃ£o de ItararÃ© e o ColÃ©gio Estadual BarÃ£o do Rio Branco e a 
Escola TÃ©cnica - FAETEC, de Santa Cruz.

 Trata-se, portanto, de um logradouro efervescente sob o ponto de vista 
educativo, cultural, social e esportivo, pois alÃ- tambÃ©m ficam instalados o 
Centro Cultural Dr. Antonio Nicolau Jorge, o Ecomuseu de Santa Cruz, o N
cleo de OrientaÃ§Ã£o e Pesquisa HistÃ³rica, a Biblioteca Popular Joaquim Nabuco 
e as antigas Vilas dos OperÃ¡rios do extinto Matadouro P
blico, sua estaÃ§Ã£o ferroviÃ¡ria, hoje desativada e as ruÃ-nas do abatedouro.

 Pelo QuarteirÃ£o Cultural de Santa Cruz circulam diariamente milhares de
crianÃ§as e adolescentes e muitas pessoas da Terceira Idade que frequentam a 
Vila OlÃ-mpica Oscar Schmidt.

 Em visita que fiz hoje, 15 de marÃ§o de 2011, Ã  Escola Municipal 
FERNANDO DE AZEVEDO, pude conversar bastante com a diretora adjunta Cristine 
Tenuto que aparece na foto acima, ao lado da Professora Piu, coordenadora do 
Polo de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho.

 A excelente organizaÃ§Ã£o administrativa da E.M. Fernando de Azevedo 
contribui para o bom funcionamento daquela unidade escolar que recebe muitos 
alunos vindos do Conjunto Nova Sepetiba e localidades prÃ³ximas.

 A Escola Municipal Fernando de Azevedo possui um Site construÃ-do por 
Jane Peralva (Prof
 de MatemÃ¡tica e Especialista em InformÃ¡tica Educativa), que pode ser acessado
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pelo http://emfa.webnode.com/ Ali Ã© possÃ-vel conhecer desde o Projeto 
PolÃ-tico PedagÃ³gico daquela unidade escolar atÃ© obter informaÃ§Ãµes sobre as 
notas bimestrais lanÃ§adas em planilha para conhecimento dos alunos, 
responsÃ¡veis e de toda a comunidade escolar.

 Estarei conversando com as professoras Jane, Piu e com a coordenadora 
PatrÃ-cia para novas postagens relacionadas Ã  ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE 
AZEVEDO. AliÃ¡s, como iniciamos falando sobre a boa organizaÃ§Ã£o daquela 
unidade escolar, nÃ£o custa lembrar palavras dos biÃ³grafos do grande educador 
brasileiro de que ele era homem extremamente organizado e meticuloso.

 Sinvaldo do Nascimento Souza

 Professor representante da 10
 CRE no Rioeduca

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Na foto acima, a professora sentada Ã© a diretora adjunta da E.M Fernando de 
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 Azevedo, CRISTINE TENUTO, tendo ao lado a professora BRÃGIDA NUNES MACHADO, 

chefe do POLO DE EDUCAÃ‡ÃƒO PELO TRABALHO - PET FERNANDO DE AZEVEDO, e nÃ£o Polo
de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho, como estÃ¡ no texto.
Em breve estaremos apresentando nova postagem, com o magnÃ-fico trabalho 
desenvolvido naquela unidade escolar da 10Âª CRE, com premiaÃ§Ã£o de professores
e alunos a nivel nacional.
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 16/03/2011 18:53

OlÃ¡!Meninas que saudades...Uma das melhores escolas em que jÃ¡ trabalhei, a 
organizaÃ§Ã£o realmente Ã© perfeita mas nÃ£o Ã© de hoje... JÃ¡ se vÃ£o 8 anos 
que saÃ-.ParabÃ©ns pelo reconhecimento de um grande trabalho.Apesar da 
distÃ¢ncia vocÃªs moram no meu coraÃ§Ã£o!!Amo vocÃªs!Bjks !MÃ¡rcia Roberto
Postado por 
Marcia Roberto
 em 16/03/2011 20:46

eu amo a cris e a piu amo vcs
Postado por 
paloma
 em 28/04/2012 19:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/03/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal JAPÃƒO, Solidariedade e IntercÃ¢mbio

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
Ana Paula Martan, diretora da Escola Municipal JapÃ£o, segurando as bandeiras do
Brasil e do JapÃ£o que serÃ£o expostas em espaÃ§o de memÃ³ria a ser criado 
naquela Unidade Escolar.
A visita que fizemos Ã  Escola Municipal JAPÃƒO, localizada na Estrada Reta do 
Rio Grande, bem no extremo oeste do bairro de Santa Cruz, teve como objetivo 
prestar certa solidariedade ao povo japonÃªs, ainda que de forma bastante 
indireta.

 Conversando longamente com a diretora Ana Paula Martan, com a professora
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da Sala de Recursos, Silvana da Silva Nogueira Perrut dos Santos e com a 
funcionÃ¡ria Regina, e observando a alegria sempre contagiante das crianÃ§as em 
horÃ¡rio do recreio pudemos de alguma forma, relembrar os programas de interc
mbio cultural mantido pela Escola Municipal JAPÃƒO com escolas p
blicas japonesas, em outras Ã©pocas.

 Falando sobre a atualizaÃ§Ã£o do Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico da Escola
Municipal JAPÃƒO, a diretora Ana Paula Martan deu Ãªnfase a trÃªs aspectos que 
deverÃ£o ser debatidos pelos professores e demais integrantes da comunidade 
escolar, em reuniÃ£o do centro de estudos: a) InserÃ§Ã£o da temÃ¡tica sobre o 
Ano Mundial da Floresta. b) Sa
de Escolar e c) Destaque ao 
Patrono
 da Unidade Escolar, no caso ao JAPÃƒO, que designa aquela escola.

 Ana Paula Martan fez questÃ£o de mostrar a bandeira oficial do JapÃ£o 
que foi adquirida pela escola e que deverÃ¡ fazer parte do espaÃ§o de memÃ³ria 
que se pretende criar na E.M. JAPÃƒO.

 Diversos quadros com desenhos feitos por alunos de escolas p
blicas japonesas e enviados Ã  E.M. JAPÃƒO foram selecionados pela equipe da 
direÃ§Ã£o e deverÃ£o ser expostos junto com trabalhos que serÃ£o desenvolvidos a
partir da orientaÃ§Ã£o dos professores.

[FOTO]
A professora Silvana da Silva dos Santos, que Ã© formada em HistÃ³ria e 
atualmente cursa o Mestrado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) mostra-se bastante empolgada com a possibilidade de que a Escola 
Municipal JAPÃƒO possa vir a ter o seu prÃ³prio espaÃ§o de memÃ³ria.

 Ela, que optou por desenvolver a sua pesquisa relacionada Ã  InstruÃ§Ã£o
P
blica no ImpÃ©rio, elegendo o perÃ-odo de 1826 atÃ© 1840, parece que tambÃ©m vai
estudar, quem sabe no doutorado, o perÃ-odo mais recente da criaÃ§Ã£o das 
escolas rurais, aqui incluindo a E.M. JAPÃƒO.

 Por estar localizada em regiÃ£o bem prÃ³xima Ã  Companhia Sider
rgica do Atl
ntico 
 CSA, ThyssenKrupp, a Escola Municipal JAPÃƒO tambÃ©m vem mantendo parceria com 
aquela empresa, participando de programas de preservaÃ§Ã£o ambiental, 
seminÃ¡rios e orientaÃ§Ã£o para o tr
nsito, jÃ¡ que, com a instalaÃ§Ã£o e funcionamento da ind
stria, o fluxo de veÃ-culos aumentou muito nos dois 
ltimos anos na Estrada Reta do Rio Grande, onde fica situada a escola, exigindo 
muito mais precauÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o Ã s crianÃ§as.
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 CSA ThyssenKrupp equipou o LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica da E.M. JapÃ£o, 
onde os alunos contam com dez computadores todos com acesso em banda larga Ã  
Internet. AlÃ©m disso, todos os professores daquela escola e de outras 
localizadas nas proximidades do complexo industrial sÃ£o convidados a 
participarem de cursos e seminÃ¡rios de desenvolvimento em educaÃ§Ã£o ambiental,
como ocorreu entre 19 e 21 de novembro de 2010, conforme relatou a diretora Ana 
Paula Martan; 
Foi um curso intensivo e bastante produtivo. Eram aulas e mais aulas, ainda que 
em ambiente bastante agradÃ¡vel e com todas as despesas pagas pela CSA
, disse a diretora.

[FOTO]
TambÃ©m na Sala de Leitura da E.M. JAPÃƒO Ã© possÃ-vel ver a extensÃ£o das 
parcerias, com estantes e livros doados pelo Grupo Gerdau, cujo complexo 
industrial de Santa Cruz tambÃ©m fica relativamente prÃ³ximo Ã quela unidade 
escolar.

 Em busca da solidariedade indireta ao sofrimento recente do povo 
japonÃªs, em simples visita de um dia Ã  Escola Municipal JAPÃƒO, uma das 
unidades escolares que dignificam o belo trabalho educativo na 10
 Coordenadoria Regional da SME/Rio, constatamos o empenho exemplar de tantos 
professores que trabalham em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e que 
acreditam na possibilidade de superaÃ§Ã£o de todos os tipos de adversidade, a 
partir do investimento em uma educaÃ§Ã£o de qualidade.

 Estaremos apoiando e acompanhando o espÃ-rito de solidariedade da 
direÃ§Ã£o e dos professores da E.M. JAPÃƒO ao povo japonÃªs e colaborando no 
programa de revitalizaÃ§Ã£o do interc
mbio cultural com as escolas p
blicas japonesas a partir do Consulado do JapÃ£o no Rio de Janeiro.

 Sinvaldo do Nascimento Souza

 Professor representante do Rioeduca na 10
 CRE
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

eu estudo la a 6 anos !!!!!!
Postado por 
jhennifer m.freire
 em 16/08/2011 20:45

eu estudo la a 6 anos !!!!!!
Postado por 
jhennifer m.freire
 em 16/08/2011 20:45

eu estudo la a 6 anos !!!!!!
Postado por 
jhennifer m.freire
 em 16/08/2011 20:45

eu estudo la a 6 anos !!!!!!
Postado por 
jhennifer m.freire
 em 16/08/2011 20:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/02/2011

 <TÃTULO>
EducopÃ©dia - AvaliaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
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educopÃ©dia.

educopÃ©dia
(86)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
CarnamÃ¡rio Piragibe

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
NOTA: 
CrÃ©ditos das fotos e demais flashs da folia de Carnaval 2011 na E.M. Mario 
Piragibe no blog da escola: 
http://artemariopiragibe.blogspot.com/2011/03/carnamario-carnaval-na-mario-pirag
ibe.html
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo trabalho!
Claramente se percebe que Ã© uma escola integrada. 
Quero destacar o aopoio da direÃ§Ã£o, a incansÃ¡vel disposiÃ§Ã£o da professora 
Imaculada e a simpatia contagiante da professora Maristela.
Postado por 
Luciana
 em 28/03/2011 20:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/03/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal FranÃ§a - TradiÃ§Ã£o e EducaÃ§Ã£o unidas na 5Âª CRE!

<TAGS>
Tags: 
visita, 5Âªcre.
No inÃ-cio do ano letivo, tive o prazer de visitar a E.M. FranÃ§a, localizada em
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um pedacinho aconchegante
do bairro da Piedade, pertencente Ã  5
 CRE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5Âªcre
(268)

visita
(2)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei esta postagem. Matei saudades da escola onde estudei!Algumas coisas 

Página 2170



RIOEDUCA 1
mudaram! NÃ£o tinhamos quadra nem as mesinhas. Mas recordou bons momentos 
passados nesta escola.
Postado por 
Fatima Costa
 em 19/03/2011 10:57

A cada dia que passa a E.M.FranÃ§a estÃ¡ mais bonita!
Podemos ver o excelente trabalho da direÃ§Ã£o e de toda a comunidade escolar 
atravÃ©s de cada "cantinho" da Escola.
Recordo-me, de enquanto elemento da E/5Âª CRE, nas visitas que efetuei na 
referida escola, da recepÃ§Ã£o sempre acolhedora da direÃ§Ã£o, vendo as fotos 
recentes lembrei-me desses doces momentos e "bateu" aquela saudade.
MarÃ-lia e toda a Equipe vocÃªs estÃ£o de parabÃ©ns!
Postado por 
Leiliane de Oliveira
 em 23/03/2011 21:02

TambÃ©m estudei na Escola Municipal FranÃ§a, na minha Ã©poca, uma excelente 
escola, nÃ£o sei como estÃ¡ hoje. 
Saudades da escola.
Postado por 
Aline Santos Costa
 em 16/04/2011 03:06

Escola querida, muitas saudades. Esta renovada e muito diferente.
Postado por 
DÃ©bora Monteiro
 em 28/07/2012 21:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
Blog Autonomia Carioca - 5Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
autonomiacarioca, 5Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

5Âªcre
(268)

autonomiacarioca
(6)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
Jogos e brincadeiras: tarefas importantes na E.M. BarbaraOttoni

<TAGS>
Tags: 
2Âª, cre, blogsdeescolas.
Visitamos o blog da E.M BÃ¡rbara Ottoni 
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e encontramos esta postagem 
que mostra a import
ncia do brincar na EducaÃ§Ã£o Infantil.
JOGOS E BRINCADEIRAS

 Os jogos e brincadeiras tambÃ©m fazem parte da educaÃ§Ã£o infantil. 
Brincar Ã© uma das 
tarefas
 preferidas das crianÃ§as. Nas brincadeiras livres e de dramatizaÃ§Ã£o, as 
crianÃ§as assumem papÃ©is, colocam-se no lugar do outro, expÃµem sentimentos, 
medos, relaciona-se. Nos jogos, a professora ensina as regras, como se manuseia,
como se conserva o jogo, onde se guarda. Todos aprendem e brincam!

[FOTO]

[FOTO]

 Gostaria de ver mais da E.M. Barbara Ottoni? EntÃ£o acesse
http://embarbaraottoni.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

cre
(13)
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2Âª
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
Blog - POR UMA EDUCAÃ‡ÃƒO ESPECIAL INCLUSIVA

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, 9Âªcre, dengue.

 Nas pesquisas feitas durante o recesso de Carnaval pela Equipe Rioeduca,
foi sugerido pela colega Ruth Albanita (1
 CRE) a troca de blogs por CRE. Sssim quem encontrasse um blog de outra CRE, 
repassaria o endereÃ§o para o colega da CRE correspondente. Sendo assim, recebi 
este link da FÃ¡tima, representante da 2
 CRE, 
e logo que abri fiquei encantada com o capricho que percebi logo nas primeiras 
pÃ¡ginas. Trata-se do blog da professora Jeane Ricardo que atua no Ensino 
Especial e na EducaÃ§Ã£o Infantil.

 Passeando pelo blog podemos perceber que ela vem desenvolvendo este 
trabalho desde 2009 e tem muitas postagens interessantes.

 Vamos conhecer um pouco a professora Jeane...

[FOTO]
Sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro (9
 CRE). MÃ£e de uma crianÃ§a com sÃ-ndrome de Down e microcefalia. Atualmente 
dedico-me Ã  pesquisa do processo de EducaÃ§Ã£o Inclusiva no Brasil e Ã  
produÃ§Ã£o literÃ¡ria sobre deficiÃªncia e inclusÃ£o. Assumi uma Classe Especial
em 2009 e faÃ§o dupla regÃªncia com uma turminha de EducaÃ§Ã£o Infantil. Procuro
amigos para trocar informaÃ§Ãµes, materiais, idÃ©ias, livros, revistas e filmes 
sobre todos os tipos de deficiÃªncia e sobre a EducaÃ§Ã£o Especial Inclusiva.

 Ao entrar no perfil da professora Jeane, observamos que ela segue outros
blogs e que a troca entre eles Ã© muito grande e podemos perceber isso nos 
comentÃ¡rios das postagens.

 Percebemos que a professora estÃ¡, tambÃ©m, bem antenada com os projetos
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atuais como retrata o print sobre o Combate a Dengue.

 Outra coisa que nos chamou a atenÃ§Ã£o foi o livro de sua autoria 
Flor de Mel
 em que Jeane trata da SÃ-ndrome de Down de um jeitinho muito especial, como nos
diz a autora:

Flor de Mel: a florzinha com SÃ-ndrome de down, Ã© o meu primeiro livro! Ele 
conta a histÃ³ria de uma abelha que Ã© responsÃ¡vel por cuidar de um grande e 
belÃ-ssimo jardim que pertence a Deus. Nesse jardim hÃ¡ muitas flores, porÃ©m 
uma Ã© especial! Ela tem SÃ-ndrome de Down!

 PoderÃ-amos ficar aqui falando do blog em linhas infinitas, mas que tal 
vocÃªs darem uma olhadinha?

 Jeane receba nosso carinho e continue seu lindo trabalho. A Equipe 
Rioeduca lhe deseja muito sucesso!

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

dengue
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(23)

 <COMENTÃRIOS>

Gostei muito de conhecer este blog, sensÃ-vel e informativo.  Fiquei emocionada 
ao ver como lidar com crianÃ§as especiais tornou a Professora Jeane uma 
professora tÃ£o especial. Deixou-me mais confiante de como tratar uma pessoa com
sindrome de down. ParabÃ©ns.
Postado por 
Mariana
 em 19/03/2011 23:34

Sou suspeita para falar. Mas eu tambÃ©m amei este blog.Os trabalhos em Ensino 
Especial de nossa rede sÃ£o excelentes e temos o dever de divulgar.ParabÃ©ns a 
Prof Jeane, ela merece todo nosso carinho!
Postado por 
Fatima Costa
 em 20/03/2011 10:00

Fiquei muito feliz com este reconhecimento! Sou uma pessoa melhor depois do 
nascimento da minha filha... Minha princesinha...
PeÃ§o a Deus que abenÃ§oe o meu trabalho para que ele seja um marco especial e 
agradÃ¡vel na vida das crianÃ§as que passam pelas minhas turmas. Um beijo aos 
colegas da Rede!! E a Equipe do RioEduca!!!
Postado por 
Jeane
 em 21/03/2011 21:21

Somente uma educadora tÃ£o especial poderia ter recebido do Criador um presente 
tÃ£o especial: Sua princesinha, como comentado por essa educadora sensÃ-vel e 
que atravÃ©s do seu blog nos transmite experiÃªncias tÃ£o importantes para nos 
mostrar que ser portador de necessidades especiais Ã© ser especial em todos os 
aspectos.
Adorei conhecer o blog e com certeza vou segui-lo, pois tenho na creche em que 
atuo um portador de SÃ-ndrome de Down que me ensina novas possibilidades a cada 
dia.
Sucesso para vocÃª Jeane hoje e sempre!
Postado por 
Leiliane de Oliveira
 em 23/03/2011 21:10

OlÃ¡ Jeane, amei conhecer seu blog, estava pesquisando na internet sobre o 
autismo, e te encontrei, estou assim, maravilhada com a sua sensibilidade de 
falar sobre essas crianÃ§as especiais.
ParabÃ©ns viu.
Sou mÃ£e de um menino de 06 anos, ele Ã© autista.
Logo, estarei sempre por aqui buscando mais informaÃ§Ãµes.
Postado por 
LaÃ-sa Souza
 em 13/04/2011 18:24
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
Blog - ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, 9Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

 Sustentabilidade Ã© um conceito sistÃªmico, relacionado com a 
continuidade dos aspectos econÃ´micos, sociais, culturais e ambientais da 
sociedade humana.

 PropÃµe-se a ser um meio de configurar a civilizaÃ§Ã£o e atividade 
humanas, de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias 
possam preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no 
presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas 
naturais, planejando e agindo de forma a atingir prÃ³-eficiÃªncia na 
manutenÃ§Ã£o indefinida desses ideais.

 A sustentabilidade abrange vÃ¡rios nÃ-veis de organizaÃ§Ã£o, desde a 
vizinhanÃ§a local atÃ© o planeta inteiro.

 Na reuniÃ£o realizada no dia 18 de marÃ§o, na 9
 CRE, onde fizemos a apresentaÃ§Ã£o do Blog do Rioeduca.net aos Regentes de Sala
de Leitura, Articuladores de Creche e representantes dos EspaÃ§os de ExtensÃ£o, 
tive o prazer de conhecer, entre outras colegas de trabalho, a professora 
Shirlei Videira, que Ã© regente da sala de leitura da E.M. Arthur Bernardes. Ela
ficou muito entusiasmada com o projeto
e gentilmente nos enviou o link do blog da escola do qual tiramos o conte
do acima.

 Apesar do blog
Escola Presidente Arthur Bernardes
 estar iniciando, vamos encontrar nele vÃ-deos muito interessantes e uma 
organizaÃ§Ã£o por pÃ¡ginas que nos levam aos segmentos da escola, onde serÃ£o 
postados trabalhos e conte
dos pertinentes a estes setores. Fica assim a sugestÃ£o deste blog para aqueles 
que ficaram contagiados com a ideia de construÃ-rem seus blogs.
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 Quando forem visitar nÃ£o esqueÃ§am de deixar um comentÃ¡rio e, se 
desejarem seguir este blog, basta clicar em 
seguir
 e se logar por uma conta do Google que vocÃª preferir.

[FOTO]

 ParabÃ©ns Ã  E. M. Arthur Bernardes! A Equipe Rioeduca deseja muito 
sucesso!

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

oi meu nome Ã© suellen santana de oliveira e eu sou aluna da prof carla e evcs 
estÃ£o de parabens bjs
Postado por 
suellen
 em 08/04/2011 20:10
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eu adoro essa escola tenho orgulho de estudar nela professora:Cristina
Postado por 
ingridhy almeida da silva
 em 12/04/2011 23:43

Meu nome Ã© Jaciara, sÃ£o 5 anos de trabalho e amor, adoro trabalhar na escola 
que sÃ³ tem pessoas maravilhosas. Beijos!!!
Postado por 
Jaciara
 em 07/05/2011 15:25

tenho muito orgulho dessa escola ana clara farias da
cunhA
Postado por 
ana clara farias
 em 08/05/2011 15:06

oi meu nome Ã© Gabriel guilherme pereira de araujo e eu sou aluno da professora 
carla  e essa escola esta de parabens ensina muito mais do que eu pensava.
Postado por 
gabriel  guihlerme
 em 10/05/2011 16:25

Eu trabalho como merendeira na escola e todas as pessoas da escola sÃ£o 
maravilhosas. beijos para todos.
Postado por 
Claudia
 em 11/05/2011 07:09

Oi, meu nome Ã© EloÃ¡, e me sinto muito feliz por fazer parte dessa equipe.Bjs
Postado por 
EloÃ¡
 em 12/05/2011 01:21

essa escola e muito legal ela e muito especial para mim
Postado por 
ana clara farias da cunha
 em 07/08/2011 13:17

ParabÃ©ns Ã  escola Arthur Bernardes e especialmente a minha amiga Shirlei, que 
faz um excelente trabalho em Sala de Leitura com carinho, dedicaÃ§Ã£o e 
talento.VocÃª faz a diferenÃ§a .Me orgulho de vocÃª.Continue com esse talento 
beijos. vi 

bernardes
Postado por 
virginia franÃ§a
 em 20/08/2011 21:51

Meu nome Ã© Mateus e tenho o previlÃ©gio de ser o pai da presidente do GREMIO 
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ESTUDANTIL(Maria Eduarda M.Silva), dessa maravilhosa escola, minha outra filha 
tambÃ©m estÃ¡ ai (Anna julia) aluna da prof.VIVI. Um abraÃ§o de nossa familia. 
parabÃ©ns pela excelente Escola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
MATEUS
 em 25/08/2011 18:04

 OLÃ VCS ESTÃƒO DE PARABÃ‰NS EU  ADOREI O  TRABALHO DA SUSTENTABILIDADE,PARABÃ‰NS
 BJOS  NATALY
Postado por 
NATALY ALMEIDA BENICIO
 em 29/08/2011 16:39

OlÃ¡! 
Meu nome Ã© Elisa Tomaz,sou mÃ£e de trÃªs alunos que estudam no Escola Municipal
Presidente Arthu Bernardes. e estou muito satisfeita com ensino,com a atenÃ§Ã£o 
que vocÃªs tem com as crianÃ§as. AgradeÃ§o a Deus todos os dias pela vida de 
todos vocÃªs! Desde jÃ¡ os meus sinceros agradecimento.
Postado por 
Elisa Tomaz
 em 29/09/2011 12:19

OlÃ¡, Bom Dia! Gostaria de saber se tem um outro nÂº de telefone para contato 
estou desde 4Âº feira querendo falar com vcs e nÃ£o consigo, uma pena, pois 
tinha uma certa urgÃªncia.
Antenciosamente Elisa
Postado por 
Elisa Tomaz
 em 11/11/2011 10:46

oi meu nome Ã© sarah e sou aluna da prof carla e me orgulho muito de nossa 
escola espero que gostem do blog Ã© muito legal eu recomendo a todos.
Postado por 
sarah
 em 26/04/2012 22:53

Shirlei,cada dia me emociono com seu talento.Um dia vc virarÃ¡ 
escritora.ParabÃ©ns !! bjos da amiga Vi
Postado por 
virginia franÃ§a
 em 11/05/2012 17:09

Todos os alunos jÃ¡ foram chamados para votar no trofeu rioeduca? As escolas 
estÃ£o botando seus alunos para votar no laboratÃ³rio ou  noutro computador.NÃ£o
deixe seus alunos fora dessa premiaÃ§Ã£o. Se todos votar e todas as pessoas que 
trabalha na escola e mais os professores amigos das outras escola e da CRE 
podemos consegiur ficar na final  .Salve essa escola. Salve esse lindo blog. Sou
tia de uma aluna daÃ- e sinto orgulho dessa escola. tem mais 2 escolas que 
tambem tenho subrinhas estudando. tomare que ganhe.
Postado por 
maria angela Souza Dias
 em 11/07/2012 14:35
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/03/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Nereu Sampaio e sua Autonomia Carioca

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, 3Âªcre, autonomiacarioca.

 Os alunos da escola Nereu Sampaio, na 3
 CRE, jÃ¡ contam com o projeto Autonomia Carioca para aceleraÃ§Ã£o da 
aprendizagem.

 Tudo o que acontece por lÃ¡ Ã© registrado no 
blog
 da Prof.
 Rose Oliveira, responsÃ¡vel pela turma.

[FOTO]

 A professora iniciou o blog em 2010. Registrou com fotos as atividades da 
Semana de CapacitaÃ§Ã£o do inÃ-cio do ano letivo com destaque para os Quatro 
Pilares da UNESCO que ajudam a sustentar o projeto.

 .

[FOTO]

 O blog Ã© atualizado com as atividades significativas de cada semana.

 E vimos que por lÃ¡ o pessoal estÃ¡ bastante animado.

[FOTO]

 NÃ£o dÃ¡ para perder um passo desses alunos em sua trajetÃ³ria de 
vitÃ³rias.

 Passe por lÃ¡, deixe seu comentÃ¡rio e siga de pertinho.

[FOTO]
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3Âªcre
(223)

blogsderioeducadores
(64)

autonomiacarioca
(6)

 <COMENTÃRIOS>

o projeto autonomia carioca esta ajudando muitos alunos (a) principalmente eu 
michele da nereu 
sou aluna da professora rose ela Ã© uma otima prof 
explica tudo direitinho ; estou aprendendo muitas  coisas
Postado por 
michele
 em 24/05/2011 21:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 22/03/2011

 <TÃTULO>
Quem disse que nÃ£o tem receita para aprender?

<TAGS>
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Tags: 
bairroeducador, 3Âªcre, visitas, eventos.

 Os anfitriÃµes foram os alunos da E.M. Prof. Affonso VÃ¡rzea da 3
 CRE.

 Eles receberam a revista 
APPAI Educar
 que registrou, em sua 
ltima ediÃ§Ã£o (n
mero 70), a realizaÃ§Ã£o do evento inspirado no Degusta, Rio.

 Foi o Degusta, AlemÃ£o.

[FOTO]

 Mais de 650 alunos das escolas Henrique FÃ³reis, Prof. MourÃ£o Filho, 
Nereu Sampaio, Vera Saback Sampaio, Rubens Berardo e Jardim Guadalajara,
das creches Nova BrasÃ-lia e JosÃ© Vieira da Silva e da EDI Dona Lindu, 
envolvidos no projeto Bairro Educador, do Complexo do AlemÃ£o, estiveram 
presentes.

[FOTO]

 O evento coroou o trabalho desenvolvido pelas oficinas de reforÃ§o 
escolar e comeÃ§ou nas aulas da professora Deise Aparecida Castro.

 O projeto visa sanar as dificuldades de aprendizagem dos alunos 
trabalhando com receitas culinÃ¡rias. Isso mesmo, com receitas do dia a dia.

A secretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin tambÃ©m prestigiou o evento
ao lado da coordenadora geral do projeto Bairro Educador, MÃ¡rcia FlorÃªncio.

[FOTO]

 Ficou com Ã¡gua na boca? A reportagem Ã© de Tony Carvalho e pode ser 
lida, na Ã-ntegra, no site da revista 
APPAI Educar
.

 LÃ¡ vocÃª pode ver como as receitas ajudaram os alunos a aprender.
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

visitas
(62)

bairroeducador
(18)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalhei na Escola Municipal Affonso Varzea durante trÃªs anos, e garanto que 
aprendi muito com Eliane e Marli. Fiz tambÃ©m grandes amizades que permanecerÃ£o
para toda vida.
A Escola Municipal Affonso Varzea tem compromisso com a EducaÃ§Ã£o de sua 
Comunidade e todos seus projetos sÃ£o um sucesso!
ParabÃ©ns a toda equipe! VocÃªs sÃ£o nota mil!
Postado por 
Rute Albanita
 em 23/03/2011 10:20

Foi um evento muito trabalhoso mas com um resultado muito bom Sou professora da 
E. M. Professor Affono Varzea e participei deste momento. Os alunos adoraram.
Postado por 
Emanuelle
 em 29/03/2011 19:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Domingo, 20/03/2011

 <TÃTULO>
Blog da E.M. Jornalista Assis Chateaubriand

<TAGS>
Tags: 
2Âª, cre, blogsdeescolas.

Vejam sÃ³! Um blog saindo do forno! Em primeira mÃ£o o recÃ©m-criado blog da 
E.M. Jornalista Assis Chateaubriand. Vamos dar uma olhadinha ?

[FOTO]
Boa iniciativa : informar aos alunos quem foi a figura que dÃ¡ nome Ã  sua 
escola. O blog mostra uma pequena biografia do jornalista Assis Chateaubriand.

[FOTO]
E vejam mais um bom trabalho de Sala de Leitura. Os alunos da Assis trabalharam 
muito bem sobre o Tema de Carnaval. Confiram!

[FOTO]

Ficaram curiosos? EntÃ£o acompanhem o blog e vejam o que ainda estÃ¡ por vir! 
Porque modÃ©stia 
Ã  parte eles sÃ£o da Vila! De Vila Isabel!

Acessem : 
http://emjornalistaassis.blogspot.com/

Fatima Costa

Equipe RioEduca 2
CRE
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blogsdeescolas
(402)

cre
(13)

2Âª
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 20/03/2011

 <TÃTULO>
POÃ‰TICAS DO COTIDIANO

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsderioeducadores.

Lindo nome:
 PoÃ©ticas do Cotidiano
. 
Esse Ã© o nome do blog do Prof
 Lindomar Ara
jo que Ã© professor de Artes CÃªnicas do GinÃ¡sio Experimental Carioca Orsina da
Fonseca.

 Seu blog traz a proposta de 
 fomentar o diÃ¡logo entre os amigos professores e alunos, sobre as diferentes 
temÃ¡ticas que venho me aprofundando
.

 Vamos conhecer um pouco do Prof
 Lindomar
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[FOTO]

PÃ³s-GraduaÃ§Ãµes em Tecnologia Educacional e em Psicomotricidade, e 
Licenciatura Plena em DanÃ§a. Produtor de conte
dos e aulas para a EducopÃ©dia (SME). Leciona Artes CÃªnicas na Prefeitura do 
Rio (SME) e no Estado do Rio (SEEDUC) no N
cleo AvanÃ§ado em EducaÃ§Ã£o. 1
 lugar no PrÃªmio AnÃ-sio Teixeira de 2008 em Tecnologias na EducaÃ§Ã£o. 
ExperiÃªncia com docÃªncia superior em disciplinas articuladas com a Ã¡rea de 
Arte-educaÃ§Ã£o. Longa experiÃªncia como artista na TV Globo e TV Manchete.

Destacamos do seu blog esta postagem que mostra como funciona o GinÃ¡sio 
Carioca.

GinÃ¡sio Experimental Carioca

Centro Irradiador de ExcelÃªncia do Ensino do 7
 ao 9
 ano

[FOTO]

[FOTO]

EIXO 1

EXCELÃŠNCIA ACADÃŠMICA

 *Prova inicial (marco 0) para nivelamento dos alunos, com avaliaÃ§Ã£o 
externa e constante monitoramento.

 *EDUCOPÃ‰DIA - plataforma de aulas digitais de cada disciplina;

 *Oferta de disciplinas em grau mais avanÃ§ado como eletivas.

 *Oferta de reforÃ§o escolar por disciplina para alunos que necessitem, 
como eletivas.

 *Salas temÃ¡ticas, alÃ©m de Lab. de CiÃªncias, Lab. de InformÃ¡tica, 
Biblioteca e Quadra; Biblioteca com acervo atraente para a faixa etÃ¡ria, 
commaterial de pesquisa e grandes clÃ¡ssicos;

EIXO 2
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 PROJETO DE VIDA

 *Pesquisas apontam que o aluno com metas, com PROJETO DE VIDA tem mais 
sucesso escolar;

 *SerÃ£o oferecidas atividades para cada aluno detalhar os seus sonhos 
profissionais e elaborar o PROJETO DE VIDA;

 *O aluno serÃ¡ orientado a participar de atividades eletivas que o 
auxiliem a prosseguir no seu PROJETO DE VIDA.

EIXO 3

 EDUCAÃ‡ÃƒO PARA VALORES

 *Resultado esperado do processo educativo da escola: Formar jovens 
autÃ´nomos, solidÃ¡rios e competentes.

 *Incentivar o Protagonismo Juvenil com: cÃ-rculos de leitura; audioteca 
com livros falados, gravados pelos prÃ³prios alunos, para deficientes visuais; 
cineclube, jornal escolar, rÃ¡dio escolar; reforÃ§o escolar para escolas 
vizinhas; jovens em aÃ§Ã£o pelo meio ambiente; jovens atuando em projetos 
sociais e culturais.

Gostou? Tem muito mais em 
http://professorlindomar.blogspot.com/

Fatima Costa

Equipe RioEduca 2
CRE
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2Âªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

FÃ¡tima,
Fiquei lisonjeado ao me deparar com esta postagem. Muito obrigado pelo carinho e
reconhecimento!
Vim aqui "retwittar" as maravilhas que vc posta. Tb adorei o vÃ-deo de final de 
Ano (2011). LINDO!!!
Muita Paz, pra vc e sua Equipe.
Bjs. :-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 29/12/2011 19:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰ - 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰

[FOTO]

 As Escolas da 10
 CRE e seus Patronos
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 1 
 LocalizaÃ§Ã£o: O CIEP 10-19-206 BARÃƒO DE ITARARÃ‰ faz parte da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o e estÃ¡ localizado no bairro de Santa 
Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Rua VÃ-tor Dumas, sem n
mero, prÃ³ximo ao popularÃ-ssimo Largo do BodegÃ£o (onde sÃ£o realizadas as 
tradicionais festas religiosas de SÃ£o Jorge), no logradouro conhecido como 
QuarteirÃ£o Cultural do Matadouro
, onde ficam tambÃ©m as escolas municipais Princesa Isabel, Fernando de Azevedo,
Prefeito JoÃ£o Carlos Vital, a Escola TÃ©cnica Estadual de Santa Cruz (FAETEC), 
o ColÃ©gio Estadual BarÃ£o do Rio Branco, a Vila OperÃ¡ria do Matadouro, as 
ruÃ-nas do Matadouro, a antiga estaÃ§Ã£o ferroviÃ¡ria, a Vila OlÃ-mpica Oscar 
Schmidt, a Biblioteca Popular Joaquim Nabuco,o Ecomuseu e o Centro Cultural Dr. 
Antonio Nicolau Jorge.

 Ã‰, portanto, um quarteirÃ£o de expressivo valor educacional, histÃ³rico
e cultural, e de permanente agito de crianÃ§as, de adolescentes e tambÃ©m de 
idosos, que circulam diariamente por ali em direÃ§Ã£o Ã s escolas, Ã  Vila 
OlÃ-mpica ou ao Centro Cultural. Acredito que circulem, pelo QuarteirÃ£o 
Cultural do Matadouro, Largo do BodegÃ£o, Rua VÃ-tor Dumas, Avenida Isabel e 
ruas transversais, pelo menos dez mil pessoas por dia.

 DireÃ§Ã£o do CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰;(da esquerda para a direita) 
ngela, diretora adjunta; JanaÃ-na, coordenadora pedagÃ³gica e Claudy, diretora.

 2 
 DireÃ§Ã£o do CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰, seus professores, funcionÃ¡rios e alunos:
A equipe da direÃ§Ã£o Ã© formada

[FOTO]
 pelas professoras Claudy Elayne de Souza Firmino, diretora; Angela Maria 
Porcino da Costa Motta, diretora adjunta e JanaÃ-na de Moura Firmino Perez 
Marques, coordenadora pedagÃ³gica. A Sala de Leitura Monteiro Lobato, que serÃ¡ 
motivo para um texto especial, Ã© coordenada pela professora Rosangela Elias dos
Anjos FranÃ§a, que tambÃ©m trabalha, em dias e turnos alternados, na Escola 
Municipal Nelson Romero, localizada em Sepetiba. Os professores e funcionÃ¡rios,
em n
mero que se aproxima de 60, sÃ£o profissionais comprometidos com a educaÃ§Ã£o de
qualidade, em turmas da EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 6
 ano experimental, modalidade que teve inÃ-cio neste ano letivo.

 Os alunos matriculados no CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰ moram nas ruas 
prÃ³ximas Ã  unidade escolar, que tambÃ©m recebe muitas crianÃ§as e adolescentes
vindos do Conjunto Nova Sepetiba, e que dependem do transporte do Ã”nibus da 
Liberdade ou do Riocard Escolar.

 Quem chega ao CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰ encontra, logo na rampa de 
entrada, um lindo e didÃ¡tico mural mostrando algumas das atividades 
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desenvolvidas naquela unidade escolar, como: EducaÃ§Ã£o Especial; Ensino do 1
 ao 5
 ano; Projeto Mais EducaÃ§Ã£o; ReforÃ§o no contra-turno; Sala de Leitura; 
Projeto Nenhuma CrianÃ§a a Menos; Sala de Recursos Multifuncionais; EducaÃ§Ã£o 
Infantil; Acelera 1 e GinÃ¡sio Experimental 6
 ano. AlÃ©m disso o BARÃƒO DE ITARARÃ‰ mantÃ©m parceria permanente com a Guarda 
Municipal, que ocupa o prÃ©dio do antigo projeto 
Aluno residente
; cede o espaÃ§o para funcionamento do Clube de Atletismo, da 10
 CRE e tambÃ©m faz parceria com Estado, que ocupa as dependÃªncias do CIEP Ã  
noite, com turmas do Ensino MÃ©dio.

 3 
 Patrono do CIEP 
 BARÃƒO DE ITARARÃ‰. 

[FOTO]
HÃ¡ uma foto de AparÃ-cio Torelli na parede principal da sala da direÃ§Ã£o, e as
professoras demonstram conhecimento e orgulho pelo nome e biografia do patrono. 
A diretora Claudy Elayne faz questÃ£o de mostrar, na Sala de Leitura, os livros 
e almanaques publicados pelo jornalista, e cita algumas da 
pÃ©rolas do BarÃ£o de ItararÃ©
 como: 
Voto deve ser rigorosamente secreto. SÃ³ assim, afinal, o eleitor nÃ£o terÃ¡ 
vergonha de votar no seu candidato.
Banco Ã© uma instituiÃ§Ã£o que empresta dinheiro Ã  gente se a gente apresentar 
provas suficientes de que nÃ£o precisa de dinheiro.
SÃ¡bio Ã© o homem que chega a ter consciÃªncia da sua ignor
ncia.

 No 
DicionÃ¡rio HistÃ³rico-BiogrÃ¡fico Brasileiro - PÃ³s-1930
, coordenado por Alzira Alves de Abreu e publicado pela FundaÃ§Ã£o Get
lio Vargas, hÃ¡ um verbete com informaÃ§Ãµes biogrÃ¡ficas bastante precisas 
sobre o BarÃ£o de ItararÃ©, que usou tambÃ©m os pseudÃ´nimos de Aporelli e Axi.

 Irreverente desde os tempos de estudante, quando publicou, ainda em 
colÃ©gio administrado por jesuÃ-tas, o jornal 
O Capim Seco
, Torelli enfrentou os percalÃ§os da Ã©poca em que viveu sendo preso e 
espancado, por defender idÃ©ias libertÃ¡rias.

 Durante a ditadura do Estado Novo (1937 a 1945), ele esteve preso com 
outros intelectuais no presÃ-dio Frei Caneca, sendo companheiro de cela do 
escritor Graciliano Ramos, que se refere ao BarÃ£o de ItararÃ© no livro 
MemÃ³rias do CÃ¡rcere
. 
Na ocasiÃ£o Torelli declarou a Graciliano que havia adotado inicialmente o 
tÃ-tulo de duque de ItararÃ©, passando depois a barÃ£o 
como prova de modÃ©stia
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, conforme consta do DicionÃ¡rio HistÃ³rico-BiogrÃ¡fico Brasileiro acima citado.

 AparÃ-cio Torelli teve uma ativa vida jornalÃ-stica e intensa 
participaÃ§Ã£o polÃ-tica, sendo um dos fundadores da AlianÃ§a Nacional 
Libertadora (ANL) e, signatÃ¡rio da declaraÃ§Ã£o em favor da democracia contra o
Estado Novo, por ocasiÃ£o do I Congresso Brasileiro de Escritores, que se 
realizou em SÃ£o Paulo,em janeiro de 1945, promovido pela AssociaÃ§Ã£o 
Brasileira de Escritores.

 Ainda de acordo com o DicionÃ¡rio HistÃ³rico-BiogrÃ¡fico Brasileiro, 
quando do decreto de anistia de 18 de abril de 1945, pelo qual foi beneficiado, 
AparÃ-cio Torelli declarou: 
A anistia Ã© um ato pelo qual os governos resolvem perdoar generosamente as 
injustiÃ§as e os crimes que eles mesmos cometeram.

 ApÃ³s deixar o jornalismo em 1957 realizou uma sÃ©rie de viagens ao 
exterior para fazer conferÃªncias. De volta ao Brasil, jÃ¡ doente, passou a 
viver praticamente sozinho no seu apartamento no Rio de Janeiro, onde faleceu no
dia 27 de novembro de 1971.

 4 
 Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico 
Leitura, um caminho para a cidadania
 Em fase de atualizaÃ§Ã£o e adequaÃ§Ã£o Ã s

[FOTO]
 novas realidades da unidade escolar, o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico do CIEP 
BARÃƒO DE ITARARÃ‰ jÃ¡ estÃ¡ recebendo acrÃ©scimos alusivos Ã  implantaÃ§Ã£o do 
6
 ano do GinÃ¡sio Experimental, Ã  EducopÃ©dia, Ã  implantaÃ§Ã£o do Programa Sa
de nas Escolas e aos demais programas e projetos da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o objetivando valorizar cada vez mais a leitura, a interpretaÃ§Ã£o e a 
escrita dos alunos do ensino fundamental da Prefeitura.

 Tendo em vista que muitos professores do CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰ vÃªm de
outros bairros da cidade e tambÃ©m de outros municÃ-pios, Ã© intenÃ§Ã£o da 
equipe da direÃ§Ã£o incluir no PPP atividades relacionadas Ã  histÃ³ria, Ã  
cultura e Ã  geografia do bairro, como aulas-passeio e visitas aos principais 
pontos e monumentos histÃ³ricos de Santa Cruz.

[FOTO]

 Professora Rosangela Elias dos Anjos FranÃ§a, da Sala de Leitura, com 
alunos apÃ³s contaÃ§Ã£o da histÃ³ria 
Charalina
, de autoria de Nelson Albiss
.
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 Sinvaldo do Nascimento Souza

 Professor representante da 10
 CRE no RIOEDUCA 

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
ALUNO DA E. M. MARIO PIRAGIE (6ÂªCRE) PREMIADO!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, blogsdeescolas, concursos.
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 LUCAS GABRIEL FOI PREMIADO NO PRIMEIRO CONCURSO DE TEXTO E IMAGEM DA 
CAMPANHA 
O PETRÃ“LEO TEM QUE SER NOSSO

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

concursos
(16)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA 6ÂªCRE: CONHEÃ‡AM O BLOG DO PET ANTENOR NASCENTE

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, artesmusicais, artescÃªnicas, 6Âªcre, blogsdeescolas.

PETAN: Um blog para quem curte novas idÃ©ias de EducaÃ§Ã£o e Arte
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 19/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

Na pÃ¡gina virtual
http://escolamunicipalportugal-rio.blogspot.com/ 
vocÃª irÃ¡ encontrar artigos interessantes, links educacionais, e tambÃ©m 
diversos
 trabalhos desenvolvidos por alunos e professores.
Selecionamos algumas imagens deste ambiente digital exclusivamente pra vocÃª...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Aproveite a oportunidade de interagir com outros Educadores e de saber tudo que 
estÃ¡ acontecendo na 
Escola Municipal Portugal .
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Com apenas um clique vocÃª pode visitar e seguir este Ã³timo blog :

blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Quero parabenizar a toda equipe da escola POrtugal, em especial ao professor 
Alexandre.
Postado por 
Jorge
 em 21/03/2011 18:59

ParabÃ©ns aos professores da Escola Portugal pelo belÃ-ssimo trabalho 
desenvolvido.
Postado por 
Janne
 em 23/03/2011 10:15
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/03/2011

 <TÃTULO>
SeleÃ§Ã£o EducopÃ©dia 2011 - produtores

<TAGS>
Tags: 
seleÃ§Ã£o.

[FOTO]

 Prezado(a) professor(a),

 HÃ¡ vÃ¡rios anos o papel da escola na vida dos alunos Ã© questionado. 
Como tornÃ¡-los capazes de tomar boas decisÃµes, resolver problemas e 
compreender melhor o mundo? Para responder a questÃµes como essas, uma nova 
forma de se fazer a educaÃ§Ã£o comeÃ§ou a ser implantada na rede municipal. 
Visando dar um salto de qualidade, aÃ§Ãµes inovadores estÃ£o sendo viabilizadas,
dentre elas a EducopÃ©dia, que Ã© uma plataforma online colaborativa de aulas 
digitais, onde alunos e professores podem acessar atividades autoexplicativas de
forma l
dica e prÃ¡tica, de qualquer lugar e a qualquer hora. Agradecemos o seu 
interesse em se tornar membro de uma equipe que ajuda a construir os alicerces 
de uma nova fase na educaÃ§Ã£o p
blica da nossa cidade.

AbraÃ§os,

 Equipe EducopÃ©dia

 OBJETIVOS DA SELEÃ‡ÃƒO

 1) Selecionar produtores para aulas de espanhol, m
sica, ciÃªncias (3
 ao 5
 anos), histÃ³ria/geografia (4
 e 5
 anos), educaÃ§Ã£o infantil, educaÃ§Ã£o especial e matemÃ¡tica e lÃ-ngua 
portuguesa para PEJA I;

 2) Selecionar designers de objetos de aprendizagem para qualquer tipo de
aula.

 PRÃ‰-REQUISITOS

 3
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 ao 9
 ano

 1) Ter formaÃ§Ã£o superior completa;

 2) Ter experiÃªncia de pelo menos um ano no magistÃ©rio;

 3) Ter disponibilidade de 10 horas semanais;

 4) Ter conhecimento e experiÃªncia com a integraÃ§Ã£o de novas 
tecnologias e educaÃ§Ã£o.

 PEJA

 1) Ter formaÃ§Ã£o superior completa;

 2) Ter experiÃªncia de pelo menos um ano na modalidade PEJA;

 3) Ter disponibilidade de 10 horas semanais;

 4) Ter conhecimento e experiÃªncia com a integraÃ§Ã£o de novas 
tecnologias e educaÃ§Ã£o.

 EducaÃ§Ã£o Infantil

 1) Ter formaÃ§Ã£o superior completa;

 2) Ter experiÃªncia de pelo menos um ano como regente de EducaÃ§Ã£o 
Infantil ;

 3) Ter disponibilidade de 10 horas semanais;

 4) Ter conhecimento e experiÃªncia com a integraÃ§Ã£o de novas 
tecnologias e educaÃ§Ã£o.

 EducaÃ§Ã£o Especial

 1) Ter formaÃ§Ã£o superior completa;
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 2) Ter experiÃªncia de pelo menos um ano no magistÃ©rio;

 3) Ter experiÃªncia na Ã¡rea a que concorre: alunos, produÃ§Ã£o e 
adaptaÃ§Ã£o de materiais.

 4) Ter disponibilidade de 10 horas semanais;

 5) Ter conhecimento e experiÃªncia com a integraÃ§Ã£o de novas 
tecnologias e educaÃ§Ã£o.

 Obs.: No caso de EducaÃ§Ã£o Especial, as duas vagas serÃ£o destinadas a 
professores com necessidades especiais.

 Designers de objetos de aprendizagem:

 1) Ter formaÃ§Ã£o superior completa;

 2) Ter experiÃªncia de pelo menos um ano no magistÃ©rio.

 3) Dominar o pacote Microsoft Office, Flash/animaÃ§Ã£o, HTML e outros 
recursos para a criaÃ§Ã£o de OAs;

 4) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;

 5) Ter conhecimento e experiÃªncia com a integraÃ§Ã£o de novas 
tecnologias e educaÃ§Ã£o.

 PARA SE INSCREVER

 Entre 21 e 31 de marÃ§o de 2011, acesse o link 
http://bit.ly/selecao2011, preencha todos os dados e salve todas as 
informaÃ§Ãµes.

 ObservaÃ§Ã£o: Para preencher o formulÃ¡rio tenha a aula ou objeto de 
aprendizagem prontos, pois haverÃ¡ a necessidade de postÃ¡-los no ato da 
inscriÃ§Ã£o.

 Nos casos das disciplinas de 3
 ao 9
 ano, EducaÃ§Ã£o Infantil e PEJA, produza uma aula (PPT e plano de aula), de 
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acordo com o modelo encontrado no manual da EducopÃ©dia, que estÃ¡ no blog 
(educopedia2010@blogspot.com). Os temas para as aulas estÃ£o nos anexos.

 EducaÃ§Ã£o Especial

 Produza e envie uma adaptaÃ§Ã£o curricular na modalidade que escolher 
(cegueira e surdez), partindo de uma aula jÃ¡ presente na plataforma (plano e 
PPT).

 Design de Objetos Educacionais

 Produza um objeto de aprendizagem em flash ou html

 Temas no anexo III.

 VAGAS

 Disciplina Vagas

 EducaÃ§Ã£o Infantil - 5

 EducaÃ§Ã£o Especial - 2

 Objetos de Aprendizagem - 7

 Espanhol - 5

 M
sica - 5

 CiÃªncias (4
 ao 5
) - 5

 HistÃ³ria/ Geografia (3
 ao 5
) - 5

 PEJA 6

 REMUNERAÃ‡ÃƒO

Página 2201



RIOEDUCA 1

 Os selecionados receberÃ£o uma bolsa mensal, de R$ 900,00 a R$1.500,00, 
pagas pelo MEC, de acordo com a formaÃ§Ã£o.

 CRITÃ‰RIOS PARA A AVALIAÃ‡ÃƒO DA AULA

 Para a produÃ§Ã£o e adaptaÃ§Ã£o de aulas ou produÃ§Ã£o de objetos de 
aprendizagem, vocÃª deverÃ¡ selecionar apenas um dos temas disponÃ-veis.

 1. CritÃ©rio prioritÃ¡rio: leva o aluno ao desenvolvimento das 
competÃªncias e habilidades relacionadas ao tema da aula? (0 a 4 pontos)

 2. A aula Ã© criativa? (0 a 2 pontos)

 3. A linguagem Ã© adequada? (0 a 1 ponto)

 4. As atividades sÃ£o adequadas Ã  faixa etÃ¡ria? (0 a 1 ponto)

 5. A escrita dos enunciados obedece Ã  norma culta? (0 a 1 ponto)

 6. HÃ¡ adequaÃ§Ã£o conceitual? (0 a 1 ponto)

 As aulas serÃ£o avaliadas por 3 especialistas de cada Ã¡rea. SerÃ£o 
selecionados os candidatos com maior pontuaÃ§Ã£o na avaliaÃ§Ã£o, observando-se o
n
mero de vagas disponÃ-veis. Em caso de empate, o selecionado serÃ¡ aquele com 
maiores pontuaÃ§Ãµes nos quesitos 1 e 2 citados acima.

 ANEXO I

 CiÃªncias

 Tema 1 
 4
 ano

 Conte
do: AlimentaÃ§Ã£o e Sa
de

 Habilidade: Vincular manutenÃ§Ã£o da sa
de corporal com nutriÃ§Ã£o (funcionamento e crescimento), a partir do consumo 
equilibrado de alimentos.
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 Tema 2 
 5
 ano

 Conte
do: MatÃ©ria e Energia

 Habilidade: Relacionar algumas atividades humanas com a utilizaÃ§Ã£o de 
diferentes formas de energia.

 HistÃ³ria/Geografia

 Tema 1 
 4
 ano

 Conte
do: Corpos Celestes

 Habilidade: Compreender o Sol, as outras estrelas, a Lua e a Terra como 
corpos celestes e sua import
ncia para a vida.

 Tema 2 
 5
 ano

 Conte
do: EspaÃ§os Local, Regional e Nacional

 Habilidade: Identificar que cada lugar tem suas prÃ³prias 
caracterÃ-sticas.

 ANEXO II

 EducaÃ§Ã£o Musical

 Tema 1 
 6
 ano
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 Conte
do: Registro de sons

 Habilidades: Grafar e ler fazendo uso de estratÃ©gias diversas, conforme
pertinÃªncia.

 Tema 2 
 7
 ano

 Conte
do: CriaÃ§Ã£o, intencionalidade construÃ-da.

 Habilidade: Reconhecer a m
sica como experiÃªncia social historicamente construÃ-da.

 Espanhol

 Tema 1 
 6
 ano

 Conte
do: Os itens lexicais e seu contexto imediato de uso.

 Habilidade: Inferir o sentido de itens lexicais desconhecidos, 
observando a semelhanÃ§a com vocÃ¡bulos da lÃ-ngua materna, o contexto imediato 
de uso e a relaÃ§Ã£o com o conhecimento.

 Tema 2 
 7
 ano

 Conte
do: GÃªneros que se concretizam na oralidade 
 letras de m
sica; poemas; notÃ-cias e an
ncios ; scripts.

 Habilidades: Desenvolver as habilidades relacionadas aos gÃªneros 
trabalhados: cantar; declamar; ler em voz alta; representar, incluindo a 
prÃ¡tica de repetiÃ§Ã£o para aprimorar pron
ncia.
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 ANEXO III

 PEJA I 
 Bloco 1

 Tema 1

 Conte
do: Variantes Ling
Ã-sticas

 Habilidades: Reconhecer e compreender as variantes linguÃ-sticas 
regionais e sociais.

 Tema 2

 Conte
do: AdiÃ§Ã£o e subtraÃ§Ã£o de n
meros naturais

 Habilidades: Aplicar as aÃ§Ãµes de juntar, retirar, comparar e 
complementar, a partir de situaÃ§Ãµes do cotidiano.

 EducaÃ§Ã£o Infantil

 Tema: Animais

 Habilidades: Explorar o mundo, apontando fenÃ´menos que lhes chamem 
atenÃ§Ã£o.

 Comparar caracterÃ-sticas e singularidades dos animais.

 Classificar, comparar e descrever os animais.

 Objetos de Aprendizagem

 Temas para criaÃ§Ã£o de objetos

 Tema 1 
  CiÃªncias: O Ciclo da Ãgua
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 Tema 2 
 CiÃªncias: Efeito Estufa

 Tema 3 
 HistÃ³ria : RevoluÃ§Ã£o Industrial

 Tema 4 
 HistÃ³ria: A mineraÃ§Ã£o

 Tema 5 - Geografia: JapÃ£o: aspectos naturais

 Tema 6 - Geografia: Guerra Fria

 VERSÃƒO OFICIAL DO EDITAL EM PDF:

[FOTO]

seleÃ§Ã£o
(3)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 22/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL /6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, creches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
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(402)

6Âªcre
(247)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigado pelo carinho! Vcs sÃ£o mt importantes para mim.
Bjks,
 Quando encontrar alguÃ©m e esse alguÃ©m fizer seu coraÃ§Ã£o parar de funcionar 
por alguns segundos, preste atenÃ§Ã£o: pode ser a pessoa mais importante da sua 
vida.
Carlos Drummond de Andrade
Postado por 
Marilene
 em 22/03/2011 21:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG TVL (TIO VAGNER LÃšCIO) E.M. CLAUDIO GANNS / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores, dengue.

[FOTO]

[FOTO]
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6Âªcre
(247)

blogsderioeducadores
(64)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/03/2011

 <TÃTULO>
PESQUISANDO E APRENDENDO - NOSSAS CRIANÃ‡AS DESCOBRINDO O MUNDO DA CIÃŠNCIA

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre.

 A 
E.M. ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA (9
 CRE)
, participou no ano de 2010 do projeto 
CiÃªncia Hoje
 com as Turma(s): 1501 e 1502 e das
professoras Adalzira Eisbach Del Castillo e ClÃ¡udia GonÃ§alves Muniz.

 Quem nos conta Ã© a professora ClÃ¡udia...
Nossa escola participou em 2010, apresentou trabalhos na E/SUBE/9
CRE e foi escolhida para fazer uma apresentaÃ§Ã£o (que eles chamaram de 
comunicaÃ§Ã£o) na
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 I MOSTRA DE TRABALHOS DO PROJETO CIÃŠNCIA HOJE
DE APOIO 
 EDUCAÃ‡ÃƒO DAS CRIANÃ‡AS
promovido pela SME/SUBE/CED/GerÃªncia de Ensino Fundamental,
realizada em 26/10/2010 na ACRJ - AssociaÃ§Ã£o Comercial do Rio de Janeiro.
Neste Projeto, onde o alvo principal sÃ£o as turmas do 5
 ano, todos os alunos das turmas receberam mensalmente a revista
CiÃªncia Hoje das CrianÃ§as (CHC). A revista foi trabalhada em sala de aula por 
alunos e professores, onde foram explorados conte
dos e curiosidades.

 Um breve resumo do projeto:

PESQUISANDO E APRENDENDO - NOSSAS CRIANÃ‡AS DESCOBRINDO O MUNDO DA CIÃŠNCIA

 A Revista CiÃªncia Hoje das CrianÃ§as nos trouxe a possibilidade de 
discutir a ciÃªncia como parte da nossa vida, favorecendo o aprendizado do aluno
na medida em que ele investiga, descobre e alcanÃ§a a informaÃ§Ã£o 
transformando-a numa aprendizagem prazerosa.

 Partindo deste raciocÃ-nio e para que pudÃ©ssemos estimular os alunos a 
estar lendo sempre suas revistas e guardÃ¡-las como 
ouro
, tivemos a ideia de explorar cada uma delas procurando os assuntos mais 
prÃ³ximos a eles, como uma espÃ©cie de 
aperitivo
, apresentando assim, um pouquinho da riqueza literÃ¡ria que se encontra dentro 
de cada revista.

 Assim, exploramos conte
dos, despertamos a curiosidade do que estarÃ¡ no prÃ³ximo n
mero, alÃ©m de estimular um sentimento de valorizaÃ§Ã£o pelo conte
do cientÃ-fico que cada revista apresenta.

 Ã‰ importante registrar que nossa escola continua no Projeto em 2011 e 
que tanto eu (Prof
 Claudia), quanto a Professora Adalzira estamos novamente com as turmas do 5
 ano da escola e que 
como eu sou tambÃ©m a regente da Sala de Leitura PÃ³lo da minha escola na outra 
matrÃ-cula, o trabalho Ã© sempre integrado com a SLP.

 Segue o
registro fotogrÃ¡fico da apresentaÃ§Ã£o lÃ¡ no local, onde nÃ³s professoras e 
alunos participamos ativamente do trabalhos que reuniu as 10 Coordenadorias de 
EducaÃ§Ã£o nessa primeira Mostra de Trabalhos.

 Fica registrado aqui o nosso carinho Ã  equipe da E. M. Almirante 
Saldanha da Gama.
A Equipe Rioeduca deseja muito sucesso!
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9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

Que blog excelente! me orgulho em fazer parte dessa rede!
Postado por 
Juliana
 em 23/03/2011 23:21

Maravilhoso!Esse ano minha escola estÃ¡ recebendo a revista CHC e estou 
trabalhando com ela.qualquer sugestÃ£o Ã© benvinda!
Postado por 
vilmamoco
 em 24/03/2011 18:33

Oi, Vilma! 
O portal Casa de Curioso (www.casadecurioso.com.br) foi desenvolvido 
especialmente para apoiar os participantes do Programa CiÃªncia Hoje de Apoio Ã 
EducaÃ§Ã£o. TambÃ©m temos o blog Casa de Curioso 
(www.blogdecurioso.blogspot.com).
Nesses espaÃ§os vocÃª pode encontrar sugestÃµes e dicas para seu projeto.
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Um abraÃ§o da equipe
Casa de Curioso
Postado por 
Casa de Curioso
 em 25/03/2011 17:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/03/2011

 <TÃTULO>
PORTINARI, CIÃŠNCIA E TANGRAN

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.
O bloguinho CIEP 01.02.502 - Setor 6 -
http://jornalzinhociep502.blogspot.com/
estÃ¡ cada vez mais atraente. Repleto de vÃ-deos e fotos , o blog mostra com 
clareza e beleza o trabalho desenvolvido pelo CIEP Avenida dos Desfiles- Setor 
6.

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a idÃ©ia de divulgar o trabalhos das Escolas no Rioeduca. Mais uma forma 
de socializar e valorizar o trabalho dos professores da cidade do Rio de 
Janeiro. As Escolas estÃ£o de parabÃ©ns. A EducaÃ§Ã£o no Rio estÃ¡ de parabÃ©ns.
Postado por 
Angela
 em 24/03/2011 00:45

ParabÃ©ns Ã  iniciativa brilhante do blog! Professores e equipe sentem-se 
prestigiados com a divulgaÃ§Ã£o dos seus trabalhos! Vamos em frente!
Postado por 
Cintia  Medeiros
 em 24/03/2011 19:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/03/2011

 <TÃTULO>
CIEP ANITA MALFATTI ESTEVE MOBILIZADO NA LUTA CONTRA A DENGUE

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, 9Âªcre, saÃºde, dengue.

[FOTO]

 Nosso carinho a equipe do CIEP Anita Malfatti. A Equipe do Rioeduca 
deseja muito sucesso!
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

saÃºde
(45)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 22/03/2011

 <TÃTULO>
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PROJETO do Prof. VAGNER LÃšCIO

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores, dengue.

 Reproduzo aqui o texto do professor Vagner L
cio, da E.M. Claudio Ganns / 6a.CRE, de apresentaÃ§Ã£o de seu projeto na escola 
(origial:
http://tiovagnerlucio.blogspot.com/2011/03/quem-comunica-amigo-e-manda-dengue-da
r.html
)

[FOTO]

 Prof
 Vagner L
cio

 Desde que iniciaram as aulas, foram, praticamente, trÃªs semanas de 
atividades ligadas ao nosso primeiro projeto de trabalho: 
Quem REvisa amigo Ã©!

 Privilegiando a realizaÃ§Ã£o dos exercÃ-cios dos Cadernos de RevisÃ£o de
LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica, fornecidos pela Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o a alunos e professores, pudemos observar e identificar as 
necessidades e possibilidades de cada educando quanto Ã  leitura e ao 
desenvolvimento do raciocÃ-nio lÃ³gico.

 Durante as atividades de revisÃ£o, no convÃ-vio inicial com os alunos, 
ficou evidente a necessidade trabalhar urgentemente:

 - a comunicaÃ§Ã£o, para aprenderem a conhecer;

 - o respeito, para aprenderem a conviver;

 - a autoestima, para aprenderem a ser;

 - a funÃ§Ã£o social do conhecimento, para aprenderem a fazer.

 NÃ£o sÃ³ durante os exercÃ-cios dos Cadernos de RevisÃ£o individuais, 
mas tambÃ©m nas din
micas e nos trabalhos em grupo, percebemos uma grande limitaÃ§Ã£o dos alunos no 
uso da expressÃ£o oral, na resoluÃ§Ã£o de conflitos por meio do diÃ¡logo e na 
aplicaÃ§Ã£o em situaÃ§Ãµes do dia-a-dia do conhecimento cientÃ-fico. Com isso, 
passam boa parte do tempo se estranhando, com medo de socializar algum ponto de 
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vista ou comentÃ¡rio pessoal.

 Agrava ainda mais o fato de escreverem muito mal e terem pouquÃ-ssimas 
experiÃªncias com a leitura no universo familiar e escolar. Poucos escrevem mais
de um parÃ¡grafo com coerÃªncia, coesÃ£o e clareza; ninguÃ©m leu algum livro, 
jornal ou revista fora da escola ou na escola este ano. Todos, no entanto, 
declararam que gostam de ler e ouvir histÃ³rias!

 Nesse contexto, nasce o 
Quem avisa amigo Ã©: manda a dengue dar no pÃ©
, cujos objetivos sÃ£o basicamente:

 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relaÃ§Ãµes pessoais, 
sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiÃªncias, ideias e opiniÃµes por
meio de cartas, textos narrativos e notÃ-cias, bem como acolher, interpretar e 
considerar os dos outros.

 Utilizar as diferentes linguagens 
 verbal, matemÃ¡tica, grÃ¡fica, plÃ¡stica e corporal 
 como meio para produzir, expressar e comunicar informaÃ§Ãµes de combate Ã  
dengue, em contextos p
blicos e privados, atendendo a diferentes intenÃ§Ãµes e situaÃ§Ãµes de 
comunicaÃ§Ã£o.

 Para isso, a nossa metodologia estÃ¡ voltada para a dinamizaÃ§Ã£o das 
prÃ¡ticas educativas interdisciplinares, valorizando a participaÃ§Ã£o de cada 
aluno nas atividades individuais e cooperadas, orais e escritas, tendo como 
estratÃ©gias as:

 - leitura diÃ¡ria de notÃ-cias

 - roda de leitura de contos e fÃ¡bulas

 - troca de cartas entre os alunos da turma

 - organizaÃ§Ã£o de jornal mural com informaÃ§Ãµes sobre a dengue

 - carta entre as turmas

 - carta a um vizinho informando sobre os cuidados com a dengue

 - elaboraÃ§Ã£o de jornalzinho de combate Ã  dengue
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 - criaÃ§Ã£o de m
sica de combate Ã  dengue

 - apresentaÃ§Ã£o de telejornal da dengue

 - representaÃ§Ã£o teatral sobre a dengue

 NÃ£o adianta ficar falando muito: 
fÃ© sem obras Ã© morta
. EntÃ£o vamos lÃ¡! A sala de aula Ã© o nosso lugar. E Ã© de lÃ¡ que vamos 
trazer notÃ-cias frequentemente, revelando nossa alegria de criar!

[FOTO]

 Postagem original no blog TVL: 
http://tiovagnerlucio.blogspot.com/2011/03/quem-comunica-amigo-e-manda-dengue-da
r.html

6Âªcre
(247)
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blogsderioeducadores
(64)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 22/03/2011

 <TÃTULO>
 PROJETO DIDÃTICO: CONTEÃšDO COM SIGNIFICADO  E VALOR SOCIAL

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores, dengue.

 Reproduzo mais um texto do prof. Vagner L
cio da E.M. Claudio Ganns / 6a. CRE (original:
http://tiovagnerlucio.blogspot.com/2011/03/projeto-didatico-conteudo-com.html
)

[FOTO]

 Prof
 Vagner L
cio

 A experiÃªncia com projetos, em sala de aula, nÃ£o Ã© um exercÃ-cio 
simples nem fÃ¡cil. Exige a participaÃ§Ã£o ativa de todos os envolvidos, clareza
de objetivos e avaliaÃ§Ã£o processual.

 Quando propomos um projeto para nossa turma, levamos em consideraÃ§Ã£o a
necessidade e o interesse dos alunos, o projeto estratÃ©gico da escola e as 
orientaÃ§Ãµes curriculares emanadas da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o. Mas 
Ã© no contexto da sala de aula que o projeto se funda, para dar significaÃ§Ã£o 
aos conte
dos previstos para a sÃ©rie.

 Ã‰ no desenvolvimento do projeto didÃ¡tico que o aluno reconhece a 
funÃ§Ã£o social do conhecimento, aprende a ser, a conviver e a transformar a sua
prÃ³pria realidade, a partir dos conhecimentos, valores e habilidades que vai 
construindo.

 Trabalhar com projeto nÃ£o Ã© modismo nem representa a oferta de um 
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ensino fraco para nossos alunos. Pelo contrÃ¡rio, Ã© uma estratÃ©gia que 
demonstra a qualidade e a forÃ§a da escola como instituiÃ§Ã£o social, capaz de 
formar cidadÃ£os bem preparados para compreender os fatos sociais e exercer, 
reflexiva e criticamente, sua cidadania.

 Por isso, vem aÃ- 
Quem comunica amigo Ã©: manda a dengue dar no pÃ©!

 (leiam o texto do projeto 
Quem comunica amigo Ã©: manda a dengue dar no pÃ©
 no 
blog
TVL
:
http://tiovagnerlucio.blogspot.com/2011/03/quem-comunica-amigo-e-manda-dengue-da
r.html
ou aqui, em nosso portal 
RIOEDUCA.NET
:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=758
)

[FOTO]

6Âªcre
(247)
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blogsderioeducadores
(64)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/03/2011

 <TÃTULO>
PrÃªmio Microsoft Educadores Inovadores Brasil - 2011

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, rioeduca, prÃªmio.

[FOTO]
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educaÃ§Ã£o
(73)

rioeduca
(69)

prÃªmio
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Eu, que trabalho com TI, realmente acho muito interessante esse post! Vou 
participar!
Postado por 
Carlos
 em 23/03/2011 23:16

Que legal! vou recomendar que todos participem!
Postado por 
Maria
 em 23/03/2011 23:17

REcomendo! rioeduca, vcs tÃ£o dando um show!
Postado por 
Cadu
 em 23/03/2011 23:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/03/2011

 <TÃTULO>
Blog da Creche VovÃ³ Maria Joana - 5Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, edi, creches.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2221



RIOEDUCA 1

blogsdeescolas
(402)

creches
(89)

edi
(36)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Ã  CM VovÃ³ Maria Joana pelo empenho e dedicaÃ§Ã£o!
Postado por 
Ana Maria
 em 24/03/2011 11:43

Bom dia

Parabenizar os educandos Ã© um prazer imenso pois atravÃ©s deles nossos filhos 
crescem e desenvolvem com toda a magia pedagÃ³gica dos professores que aliados 
ao bom censo deixam as crianÃ§as capacitadas para uma futuro brilhante.

Parabens a Diretora da Creche VOVOMARIAJOANA  de Madureira pela 
conscientizaÃ§Ã£o em dirigir uma creche em local bastante complexo.
abraÃ§os
Placido Pascoal
(pai da pequena Iasmyn B. Teixeira)
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Postado por 
Placido Pascoal
 em 29/03/2011 12:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/03/2011

 <TÃTULO>
AtenÃ§Ã£o, candidatos ao processo seletivo da EducopÃ©dia!

<TAGS>
Tags: 
seleÃ§Ã£o.
Desde o 
ltimo dia 21, a equipe da EducopÃ©dia tem sido obrigada a recusar uma grande 
quantidade de inscriÃ§Ãµes, por estas nÃ£o atenderem Ã s observaÃ§Ãµes descritas
no Edital. 

[FOTO]

Antes de preencher qualquer formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o, o(a) candidato(a) deve 
elaborar uma aula com plano em word e apresentaÃ§Ã£o em PowerPoint, seguindo os 
padrÃµes estabelecidos nos respectivos modelos:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Importante: caso jÃ¡ tenha tentado sua inscriÃ§Ã£o em um padrÃ£o diferente 

do descrito nesta postagem, ela serÃ¡ automaticamente cancelada. 

Por isso, vocÃª poderÃ¡ fazer novamente da forma adequada.
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seleÃ§Ã£o
(3)

 <COMENTÃRIOS>

Excelente post! Bem explicado!
Postado por 
Cynthia
 em 24/03/2011 21:06

 OLÃ,
NÃƒO ENTENDO PORQUE A FORMAÃ‡ÃƒO SUPERIOR COMPLETA Ã‰ EXIGIDA COMO O 1Âº 

 PRÃ‰-REQUISITO PARA O PROCESSO SELETIVO DA EDUCOPÃ‰DIA, JÃ QUE A PCRJ, ADMITE EM
 SEU PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES, PESSOAS COM NÃVEL MÃ‰DIO NA MODALIDADE 

NORMAL.
 SE DIPLOMA UNIVERSITÃRIO FOSSE PRÃ‰-REQUISITO PARA FAZER ALGUMA COISA NESSE 

 PAÃS, LULA NÃƒO TERIA SIDO O PRESIDENTE MAIS IMPORTANTE DA HISTÃ“RIA BRASILEIRA 
 (POR MOTIVOS CONTRADITÃ“RIOS, MAS Ã‰ FATO  INQUESTIONÃVEL).

ANO PASSADO, NÃƒO HOUVE AMPLA DIVULGAÃ‡ÃƒO DO PROJETO O QUE RESTRINGIU A 
PARTICIPAÃ‡ÃƒO DE PESSOAS QUE ESTÃƒO DIARIAMENTE NAS SALAS DE AULA, ONDE POR 
NECESSIDADE AS IDÃ‰IAS SURGEM.
NÃƒO EXISTE GRADUAÃ‡ÃƒO EM CRIATIVIDADE.
ACHO ESSA EXIGÃŠNCIA UMA FORMA DE EXCLUSÃƒO. 

 TEM MUITO GARI COM DIPLOMA UNIVERSITÃRIO. O BILL GATES ABANDONOU HAVARD NO 1Âº 
ANOS E VIROU UM DOS MAIORES EMPREENDEDORES MUNDIAIS.

 SE NÃƒO Ã‰ UMA PRÃTICA EXCLUDENTE, A EXIGÃŠNCIA DE GRADUAÃ‡ÃƒO PARA PARTICIPAR 
 DA EDUCOPÃ‰DIA, Ã‰ NO MÃNIMO CONTRADITÃ“RIA, CONSIDERANDO A TRAJETÃ“RIA DAS 

 POLÃTICAS EDUCACIONAIS DESSE PAIS QUE NEGA OPORTUNIDADE AOS MENOS FAVORECIDOS E 
Ã‰ JUSTAMENTE ISSO QUE EM TESE, OS "GESTORES DE EDUCAÃ‡ÃƒO", VISAM COMBATER.
ANO PASSADO QUESTIONEI A FALTA DE DIVULGAÃ‡ÃƒO DO PROJETO E ESSE ANOS QUESTIONO 
A CRIAÃ‡ÃƒO DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÃ‡ÃƒO. AINDA BEM QUE O USO  DA 
FERRAMENTA Ã‰ FACULTATIVO.
DE MINHA PARTE, SEI QUE "POUCOS" FAZEM MELHOR QUE EU EM SALA DE AULA E NÃƒO VOU 
PODER MOSTAR..
COM ISSO QUEM PERDE SÃƒO VOCÃŠS.
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CONTINUEM, (PARAFRASEANDO CAZUZA) APRESENTANDO O MUSEU DE GRANDES NOVIDADES.. 

 QUE ATENDE PELO NOME DE EDUCOPÃ‰DIA. LAMENTÃVEL! 
DISPENSO JUSTIFICATIVAS. PRESUMO QUE EXISTA UMA LISTA DE DESCULPAS PARA ISSO.
PROFÂª. Adriana Ferreira de Almeida.
Matr.: 10/200893-6
Postado por 
Adriana Ferreira de Almeida.
 em 26/03/2011 10:27

Prezada professora Adriana,
Bom dia. A exigÃªncia da graduaÃ§Ã£o Ã© feita pelo MEC, instituiÃ§Ã£o que 
custeia as bolsas pagas aos educopedistas.
Att. Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 28/03/2011 11:24

Recebemos por e-mail, em resposta Ã  Adriana, Ã  rede de EducaÃ§Ã£o  e demais 
cidadÃ£os do RJ:
"1) A EducopÃ©dia Ã© uma parceria entre SME, MEC e Oi Futuro. O MEC paga as 

 bolsas dos professores, ESTIPULA O VALOR DAS BOLSAS E AS CONDIÃ‡Ã•ES MÃNIMAS 
PARA ESSE RECEBIMENTO, dentre elas o diploma universitÃ¡rio. 

2) Em TODAS as seleÃ§Ãµes, nÃ³s enviamos uma circular Ã s direÃ§Ãµes, 
solicitando que sejam amplamente divulgadas. AlÃ©m disso, divulgamos nos canais 
virtuais da SME - pÃ¡ginas da web e redes sociais. Questione a sua direÃ§Ã£o e a
sua CRE se vocÃª nunca ficou sabendo dos processos de seleÃ§Ã£o anteriores.

3) As outras empresas citadas na primeira pÃ¡gina fizeram doaÃ§Ãµes de objetos 
de aprendizagem que foram inseridos nas aulas.

Em caso de outras dÃºvidas, solicito que entrem em contato comigo por e-mail - 
rafaelparente@rioeduca.net."
(Rafael Parente)
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 28/03/2011 14:10

Lilian, terminei a preparaÃ§Ã£o da aula e do plano de aula. Posso anexar no meu 
site do google e mandar o link da pÃ¡gina com os anexos para vocÃªs?
Obrigada!
Postado por 
Tatiana
 em 29/03/2011 17:18

Prezados,

Preparei o material para Design de OE. Preciso apresentar plano de aula e 
apresentaÃ§Ã£o em Power Point? Liguei para vocÃªs e me disseram que eu 
produzisse uma pÃ¡gina animada, que o que seria visto era a capacidade de 
produzir animaÃ§Ã£o. Eu fiz a pÃ¡gina em HTM, uma das opÃ§Ãµes do edital.
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Gostaria de acrescentar que o Quiz estÃ¡ com mensagem de erro na primeira 
questÃ£o, Ele diz que a opÃ§Ã£o escolhida, no meu caso CiÃªncias, estÃ¡ errada. 
Acho que vocÃªs deveriam dar uma plhada nisso.

Obrigada,
Rosine
Postado por 
Rosine Ribeiro de Oliveira Mello
 em 01/04/2011 20:30

Gostaria de solicitar Ã  equipe da EducopÃ©dia novas oportunidades para o 
processo seletivo de professores para a produÃ§Ã£o das aulas de EJA, visto que 
ainda nÃ£o existem aulas publicadas nesta modalidade de ensino e, acredito que 
poderia estar contribuindo com este trabalho tÃ£o sÃ©rio, que valoriza o 
profissional da educaÃ§Ã£o, que gosta do que faz e investe na sua formaÃ§Ã£o 
profissional, tenho formaÃ§Ã£o superior e curso de especializaÃ§Ã£o na Ã¡rea de 
informÃ¡tica educativa. Tive acesso as informaÃ§Ãµes do processo seletivo 
somente nos Ãºltimos dias de inscriÃ§Ã£o, por isso nÃ£o foi possÃ-vel enviar uma
aula completa dentro dos padrÃµes solicitados no edital.
Postado por 
Denise de P. S. de Oliveira
 em 19/04/2011 11:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/03/2011

 <TÃTULO>
E.M. Mario da Veiga Cabral: mais uma escola na luta contra a Dengue

<TAGS>
Tags: 
2Âª, cre, blogsdeescolas, dengue.

As escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro estÃ£o firmes na campanha de Luta
contra a Dengue! VÃ¡rias aÃ§Ãµes vem sendo realizadas 
e na E.M. MÃ¡rio da Veiga Cabral nÃ£o foi diferente! Os alunos tiveram a 
oportunidade de contar com a colaboraÃ§Ã£o da Guarda Municipal L
dica 
que levou informaÃ§Ãµes importantes de prevenÃ§Ã£o contra a Dengue. E vejam sÃ³,
teve atÃ© um teatrinho de fantoches!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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ParabÃ©ns a E.M. MÃ¡rio Veiga Cabral por ajudar na Luta contra Dengue! No blog 
http://mariovcabral.blogspot.com/ 
tem muito mais trabalhos legais! Continuem compartilhando!

FÃ¡tima Costa

Equipe RioEduca 2
CRE

blogsdeescolas
(402)

dengue
(23)

cre
(13)

2Âª
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/03/2011

 <TÃTULO>
INFORMES IMPORTANTES  -  6ÂªCRE!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre.

[FOTO]

 OlÃ¡! Fui informada de dois eventos importantes da 6
 CRE! Um deles, amanhÃ£, dia 26/03/2011, na Vila OlÃ-mpica Clara Nunes, 

 COMEMORAÃ‡ÃƒO DO DIA NACIONAL DA FAMÃLIA NA ESCOLA
, e o outro, na segunda-feira, 28/03/2011,
Primeira reuniÃ£o com o ComitÃª Regional da E/SUBE/6
CRE: ExecuÃ§Ã£o /2011 dos Programas PDE e MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO
. Abaixo, reproduzo os dois informes (enviados por e-mail). Contamos com a 
presenÃ§a de todos! Em breve, os flashs dos eventos...

[FOTO]
CONVITE 
- 

 DIA NACIONAL DA FAMÃLIA NA ESCOLA 
(Vila OlÃ-mpica Clara Nunes)
CAROS
,

 Por solicitaÃ§Ã£o da Diretora Geral da 6
 CRE Rejane Pereira Faria da Costa, no prÃ³ximo dia 26/03/11 (9:00h) serÃ¡ 
celebrado na VOCN o Dia Nacional da FamÃ-lia na Escola. Este evento serÃ¡ uma 
realizaÃ§Ã£o da 6
 CRE e suas respectivas Escolas do Complexo IV em parceria com a Vila OlÃ-mpica 
Clara Nunes.

 Em virtude deste evento, serÃ¡ realizada no dia 18/03/11 (9:00h) na VOCN
uma reuniÃ£o com a CoordenaÃ§Ã£o da 6
 CRE, DireÃ§Ã£o das Escolas envolvidas e a CoordenaÃ§Ã£o da VOCN para 
organizaÃ§Ã£o e planejamento do mesmo.

 Aproveitando a oportunidade, convidamos o SecretÃ¡rio Municipal de 
Esportes e Lazer Sr. RomÃ¡rio Galvao Maia e o SubsecretÃ¡rio TÃ©cnico da SMEL 
Sr. SÃ©rgio Tavares a prestigiar o evento.

Julio Nascimento
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 Coordenador TÃ©cnico - VOCN

[FOTO]
Sr. Diretor,
C O N V I T E

 1
 reuniÃ£o com o ComitÃª Regional da E/SUBE/6
CRE

 Assunto: ExecuÃ§Ã£o /2011 dos Programas PDE e MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO

 Dia: 28/03 
 segunda-feira

 HorÃ¡rio: PDE 
 9 horas

 MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO 
 13 horas

 Local: E/SUBE/6
CRE - AuditÃ³rio

 Solicitamos as escolas do Mais EducaÃ§Ã£o, que ainda nÃ£o entregaram, o 
material solicitado no Informativo n
 1 do ComitÃª Regional (horÃ¡rio das Oficinas, relaÃ§Ã£o de Oficineiros e 
relaÃ§Ã£o dos alunos inscritos), que tragam nesta reuniÃ£o.
Rita de CÃ¡ssia Aguiar

 Assessor Adjunto

 E/SUBE/6
CRE
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6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

Acompanho o rioeduca.net, e estou sempre bem informado!
Postado por 
Carlos
 em 26/03/2011 14:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 26/03/2011

 <TÃTULO>
Sabe o que alunos de escolas municipais viram antes de todo mundo?

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, eventos, artesvisuais.

 Sessenta alunos de escolas municipais do Complexo do AlemÃ£o estiveram 
hoje no CineCarioca Nova BrasÃ-lia para assistir Ã  prÃ©-estrÃ©ia mundial da 
animaÃ§Ã£o 
 Rio 
.

[FOTO]

 Isso mesmo! Eles tiveram a oportunidade de assistir, antes de todo mundo
e acompanhados pelos atores que dublam as vozes dos personagens no original, Ã  
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primeira exibiÃ§Ã£o ao p
blico da animaÃ§Ã£o de Carlos Saldanha. Acompanhe mais detalhes na reportagem do
RJTV:

 Eles, a maioria de Escolas do AmanhÃ£ da regiÃ£o, interagiram com a 
atriz Anne Hathaway e o ator Jesse Eisenberg antes de a sessÃ£o comeÃ§ar. 
Receberam Ã³culos 3D e aproveitaram bastante. Que sortudos!!!

 Para ver o que os alunos das escolas municipais do Complexo do AlemÃ£o (
3
 CRE) jÃ¡ viram, sÃ³ aguardando a estreia no cinema. Por enquanto, temos que nos
contentar com o trailer.

 Aproveitem vocÃªs tambÃ©m!!
 [VÃDEO]

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

artesvisuais
(68)
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 <COMENTÃRIOS>

Como eu gostaria de ter sido convidada para assistir a este filme com os alunos.
Espero que os alunos da 9Âª CRE tenham esta mesma oportunidade, principalmente 
os da escola que leciono - 09.18.075. Amo meus alunos e eles merecem ter 
experiÃªncias como estas.
Postado por 
Herizete
 em 26/03/2011 20:34

Caramba, que mÃ¡ximo! Nossos alunos na frente! Estou doida pra assistir e 
explorar: Vai dar panos pra manga!
DilmaVG
Postado por 
nomeComentario
 em 28/03/2011 20:51

Amei o que vi. Todas as crianÃ§as deveriam assistir.
 VocÃª Ã© uma pessoa inteligente e antenada.
         Beijos
Postado por 
Garlay
 em 31/03/2011 21:23

E eu nÃ£o fui convidada. Que pena!
Postado por 
Lucia
 em 31/03/2011 23:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 27/03/2011

 <TÃTULO>
JOÃƒO E MARIA NA VERSÃƒO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIO SEBASTIÃƒO XAVIER

<TAGS>
Tags: 
edi, 5Âªcre, creches, artescÃªnicas.
UMA NOVA ROUPAGEM PARA O TEATRO 
Creche Municipal Tio SebastiÃ£o Xavier - 5a. CRE

[FOTO]
A Creche Municipal Tio SebastiÃ£o Xavier (SME, 5a CRE) da Cidade do Rio de 
Janeiro, que tem como diretora a Professora Leiliane Oliveira, vem realizando 
com os seus profissionais da EducaÃ§Ã£o Infantil, atividades teatrais com uma 
proposta educacional inclusiva que visa Ã  construÃ§Ã£o de cidadania de seus 
alunos, considerando a sua concepÃ§Ã£o de mundo.
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[FOTO]

Contextualizar a PeÃ§a 
JoÃ£o e Maria
 para os alunos, Ã© transformar JoÃ£o em Juninho Play, e Maria, na Boneca 
EmÃ-lia, caracterizados pela professora articuladora Christiane Penha ( Maria) e
pela Auxiliar Sheila (JoÃ£o), alÃ©m de contar com outros personagens como a 
bruxa, a Ã¡rvore e os pais de JoÃ£o e Maria.

[FOTO]
MatÃ©ria ExtraÃ-da do Blog
http://crechetiosebastiaoxavier2010.blogspot.com/

5Âªcre
(268)

creches
(89)

artescÃªnicas
(36)

edi
(36)
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 <COMENTÃRIOS>

Lindo trabalho.ParabÃ©ns!Acredito que as criaÃ§as tenham adorado.
Postado por 
beatriz silva ferreira
 em 27/03/2011 18:08

Amei! Vou levar a postagem e a ideia para as Educadoras de nossa Creche!!! 
PARABÃ‰NS!!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 27/03/2011 19:04

ParabÃ©ns pelo trabalho.Tenho amigas q ali trabalham e sao excelentes 
profissionais.trabalho na escola ao lado e sou testemunha do lindo e competente 
trabalho desses profissionais.
Postado por 
nomeComentario
 em 28/03/2011 21:58

Conheci o JoÃ£o, ajudando as crianÃ§as que nÃ£o queriam almoÃ§ar.Ã‰ um trabalho 
belÃ-ssimo que perpassa por todas as atividades da creche. ParabÃ©ns
Postado por 
Celia Napole
 em 29/03/2011 11:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 27/03/2011

 <TÃTULO>
Um pouco da Aconchego pra vocÃª.

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, 3Âªcre, creches, educaÃ§Ã£oinfantil.

 O blog da Creche Municipal Aconchego, o 
Acontece na Aconchego
 estÃ¡ no ar desde setembro de 2009.

 LÃ¡, o ano de 2011 comeÃ§ou com boa notÃ-cia. A equipe foi parabenizada 
pelo trabalho bem feito.

[FOTO]

 Podemos ver no blog que foi merecido. O grupo estÃ¡ sempre refletindo 
sobre sua prÃ¡tica e trocando experiÃªncias positivas.
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[FOTO]

 AlÃ©m de divulgarem as atividades desenvolvidas por lÃ¡. A crianÃ§ada 
parece estar sempre feliz e animada com os projetos.

[FOTO]

 Este ano, a creche vai estar ainda mais musical. Vamos aguardar as 
novidades que virÃ£o por aÃ-.

[FOTO]

 Ah! TambÃ©m tem Aconchego no twitter com a simpatia da diretora Edna 
Vieites.

[FOTO]

 Quer mais um pouquinho da Aconchego? Clique na imagem, passe no blog e 
deixe seu recado.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
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(223)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Estamos felizes pela divulgaÃ§Ã£o. Acompanhem com carinho este ano de muita 
mÃºsica. Que venham mais blogs! Precisamos compartilhar.
Postado por 
Edna Vieites
 em 30/03/2011 22:57

Estamos muito felizes aqui na creche pelo reconhecimento do nosso 
trabalho.Procuramos evoluir cada vez mais para juntos qualificar melhor nossas 
crianÃ§as .
Postado por 
CLAUDIA MARQUES
 em 13/04/2011 19:02

CRECHE ACONCHEGO Ã‰:
DOmÃ-nio.
REconhecimento do trabalho,
MIl faces,
FAzendo artes.
SOLtando a voz

 LÃ na comunidade,
SIM nÃ³s temos criatividade!
 

REconhecimento,
MIl faces,
FAzendo artes
SOL
Postado por 
CLAUDIA MARQUES
 em 13/04/2011 19:11

ParabÃ©ns pelo sucesso. Aprendi muito com essa equipe entre 2009 a 2010 e levo 
todo o aprendizado neste ano 2011 para onde eu vou. Obrigada a Dona Edna pelo 
carinho e por me ensinar a ser melhor no meu trabalho.
Postado por 
Glauce Camillo
 em 15/07/2011 09:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Domingo, 27/03/2011

 <TÃTULO>
E.M. MourÃ£o Filho  dentro do Bairro Educador do Complexo do AlemÃ£o

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, bairroeducador, 3Âªcre.

 Visitei o blog do
Bairro Educador do Complexo do AlemÃ£o
aos cuidados da diretora Therezinha de Jesus e fiquei impressionada com o 
trabalho.

 O blog registra as atividades da E.M. Professor MourÃ£o Filho a partir 
de setembro de 2009 e Ã© completÃ-ssimo. Podemos ter uma ideia de tudo que 
acontece na escola.

 Podemos ver a oficina dos Ã-ndios CauirÃ© que estiveram na escola para 
passar um pouco da cultura indÃ-gena aos alunos.

[FOTO]

 AtÃ© o prefeito Eduardo Paes esteve lÃ¡ no inÃ-cio do ano e fez sucesso 
entre crianÃ§as e adultos.

[FOTO]

 O blog Ã© muito bem cuidado, com os posts organizados por mÃªs. A 
diretora Therezinha dÃ¡ atÃ© dica de como fazer um blog.

[FOTO]

 AtÃ© os comentÃ¡rios sÃ£o personalizados com um sÃ-mbolo especial. Basta
deixar seu comentÃ¡rio e um novo desenho Ã© criado para vocÃª.

[FOTO]

 A diretora tambÃ©m estÃ¡ no Twitter divulgando as atualizaÃ§Ãµes do blog
e as atividades da escola, que fica na 3
 CRE. Ela jÃ¡ tem 32 anos na mesma escola.

[FOTO]

 Clique na imagem, passe no blog e deixe seu comentÃ¡rio.

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

bairroeducador
(18)

 <COMENTÃRIOS>

Achei o blog SHOW!!! ParabÃ©ns para o idealizador e toda equipe que tem esse 
capricho nas postagens.
Sucesso!!
Postado por 
MÃ¡rcia
 em 28/03/2011 09:03

Excelente ferramenta de divulgaÃ§Ã£o do trabalho da escola, com efetiva 
participaÃ§Ã£o dos leitores, comentando e realimentando os assuntos do blog. 
Como um blog deve ser, atraente e informativo a diversos publicos, simples mas 
eficiente e com imagens relevantes aos temas, pois elas "falam" tanto ou atÃ© 
mais que um texto bem redigido. ParabÃ©ns!
Postado por 
Renato
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 em 29/03/2011 07:54

Gostamos da oportunidade de mostrar todo nosso envolvimento. O Rioeduca Ã© um 
canal para que as escolas possam compartilhar, suas experiÃªncias, dando 
visibilidade para o que antes limitava-se a Ã¡rea escolar. Realmente," a 
revoluÃ§Ã£o acontece", atravÃ©s das diversas mÃ-dias sociais, das aÃ§Ãµes e dos 
projetos, tudo girando em torno das pessoas que executam, que participam, que 
emprestam um pouco delas mesmas a todas essas aÃ§Ãµes em benefÃ-cio de nossas 
crianÃ§as e de toda Comunidade Escolar. Estamos todos orgulhosos de fazer parte 
disso e mais ainda de estar aqui no blog do Rioeduca.net.
Postado por 
Therezinha de Jesus
 em 29/03/2011 20:13

ParabÃ©ns Therezinha,
O Blog ficou Ã³timo e super profissional !Muita admiraÃ§Ã£o a todos os amigos do
Bairro Educador do AlemÃ£o.abs, Bia.
Postado por 
nomeComentario
 em 30/03/2011 14:06

Gostei do blog, muito bem feito, mostrando as coisas que acontecem na escola e 
na comunidade em volta dela. Os textos sÃ£o muito bons, as fotos e gostei 
tambÃ©m do slideshow, galeria ou sei lÃ¡ como se chama, que colocaram quando 

 fizeram a postagem sobre â€œBrasil, Colcha de retalhos Culturaisâ€, que eu 
assisti, e tinha um link pra ver as fotos do evento., muito bacana. (olha o link
http://bairroeducadorcomplexodoalemao.wordpress.com/2010/11/25/brasil-colcha-de-
retalhos-culturais-aconteceu-na-mourao/ ) bjos Amanda
Postado por 
Amanda Nascimento 8>)
 em 01/04/2011 15:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 27/03/2011

 <TÃTULO>
PROFESSORA FABIANE - DESAFIOS E CONQUISTAS NO CIEP HENFIL

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

Se nÃ£o houver frutos, valeu a beleza das flores; 

se nÃ£o houver flores,

valeu a sombra das folhas;

se nÃ£o houver folhas, valeu a intenÃ§Ã£o da semente.
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Henfil

[FOTO]

Ao visitar o 
CIEP Henfil,
 Escola do AmanhÃ£ da 1
 CRE, foi impossÃ-vel nÃ£o prestar atenÃ§Ã£o ao trabalho incansÃ¡vel da 
Coordenadora PedagogÃ-ca Fabiane Nogueira.

Admito que foi uma manhÃ£ bastante din
mica, subi e desci as rampas do CIEP, entrei e saÃ- de salas, ouvi professores, 
alunos e pais, tudo isso em apenas duas horas da manhÃ£ do dia 22 de marÃ§o.

 Fabiane Ã© professora da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro desde 2001. Trabalhou na Escola Municipal Affonso VÃ¡rzea no Complexo do
AlemÃ£o, na EM Edmundo Bittencourt e atualmente Ã© coordenadora pedagÃ³gica do 
CIEP Henfil.

 Fabiane contou que hÃ¡ muitos desafios a vencer, e nas poucas horas em 
que passei na escola pude perceber essa realidade desafiadora.

 Fabiane atendeu a alguns pais que desejavam acompanhar a vida escolar 
dos filhos. TambÃ©m conversou com professoras. AlÃ©m disso, preparou documentos 
para enviar Ã  Coordenadoria.

 Com uma pausa no prÃ³prio trabalho, apresentou-me alguns profissionais 
da escola, levou-me Ã s salas nas quais as crianÃ§as estavam envolvidas em seus 
trabalhos.

[FOTO]

A professora relatou que o CIEP vem passando por boas transformaÃ§Ãµes, desde 
que passou a fazer parte do programa Escolas do AmanhÃ£. Fabiane contou que as 
oficinas melhoraram o desempenho e elevaram a autoestima dos alunos. As 
crianÃ§as demonstram mais interesse em aprender.

[FOTO]

A professora acredita que para coordenar com sucesso cerca de 40 professores e 
mais de 1.180 alunos Ã© preciso primeiramente acreditar que a EducaÃ§Ã£o Ã© 
agente transformador em uma comunidade conflagrada.

Fabiane reforÃ§a que Ã© necessÃ¡rio integrar teoria e prÃ¡tica proporcionando 
uma revoluÃ§Ã£o na qualidade de vida dos alunos. Ela tambÃ©m revela que apesar 
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de seu trabalho estar repleto de desafios, estÃ¡ confiante de que o resultado de
seu empenho serÃ¡ recompensador.

[FOTO]

 Saiba mais sobre as 
Escolas do AmanhÃ£
 acessando o link abaixo:
http://migre.me/48blI

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ muito bom conhecer educadoras que ainda acreditam e fazem da eduacaÃ§Ã£o um 
agente transformador...que fazem dos desafios, degraus para proporcionar 
educaÃ§Ã£o de qualidade aos alunos...alunos esses que muitas vezes sÃ³ vivenciam
cultura entre outras coisas interessantes na escola!
ParabÃ©ns Professora Fabiane!!!
Ã‰ de educadoras como vocÃª que o nosso mundo e os nossos alunos precisam!!!
Postado por 
Flavia Ramos
 em 28/03/2011 23:59
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Com certeza, o desafio Ã© imenso mas o amor Ã© maior ainda e nossas crianÃ§as 
merecem mesmo essa dedicaÃ§Ã£o e esforÃ§o.
Postado por 
Fabiane  Nogueira
 em 29/03/2011 19:22

A DireÃ§Ã£o do Ciep Henfil agradece a justa homenagem prestada a nossa U. E., 
pois entendemos que o sucesso de uma aÃ§Ã£o pedagÃ³gica Ã© resultado de um 
trabalho de equipe, desenvolvido por toda a comunidade escolar.
Postado por 
Maria Cataldi
 em 03/04/2011 17:05

ParabÃ©ns, Profa. Fabiane! Vejo seu empenho todos os dias e de demais colegas de
trabalho em construir um Ciep melhor! VocÃª acredita e coloca todo o amor em seu
trabalho, com muita dignidade e dedicaÃ§Ã£o! Continue assim nos instigando e 
motivando a superar todos os desafios!
Postado por 
Perciliana Castro
 em 13/04/2011 21:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 27/03/2011

 <TÃTULO>
O BLOCO DA HELENA LOPES - 7a. CRE

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, artesmusicais.

[FOTO]

[FOTO]
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7Âªcre
(192)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 28/03/2011

 <TÃTULO>
 Treinamento â€œComunicaÃ§Ã£o e ColaboraÃ§Ã£o na Nuvemâ€

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, educopÃ©dia, cursos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Para maiores informaÃ§Ãµes entrar em contato com 
contato@institutoparamitas.org.br
. As versÃµes online para professores e alunos podem ser acessadas 
AQUI

educopÃ©dia
(86)

rioeducainforma
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(21)

cursos
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/03/2011

 <TÃTULO>
Recursos do seu e-mail Rioeduca.net

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

O e-mail rioeduca.net Ã© o NOVO CANAL DE COMUNICAÃ‡ÃƒO e de INTERAÃ‡ÃƒO de todos
os funcionÃ¡rios e alunos da SME/RJ.

Assista ao slide abaixo e saiba mais sobre a grande possibilidade de recursos da
sua conta rioeduca.net e sobre o curso gratuito oferecido pelo Instituto 
Paramitas.
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns, Lilian e Cynthia! Os slides ficaram maravilhosos!!! 
AbraÃ§os!
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 29/03/2011 01:20

Muito legal! Gostei muito da apresentaÃ§Ã£o. Tomara que todos passem a utilizar 
as novas contas. AbraÃ§os!
Postado por 
Rafael Parente
 em 29/03/2011 14:47

Nossa!! Ã‰ cheio de recursos que nÃ£o conhecia. Pensei que era um e-mail normal.
Postado por 
Angela
 em 30/03/2011 09:14

RevolucionÃ¡rio !!!!!   tudo em um sÃ³ lugar, tenho que aprender cada um dos 
recursos disponÃ-veis, quero usar  todossssss...rsrs
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 30/03/2011 19:07

ParabÃ©ns!!!
Vou divulgar para todas as escolas da 2Âª CRE e para uns 1.000 professores que 
tenho o email.
Bjssss Ana Celeste
Postado por 
Ana Celeste
 em 02/04/2011 00:33

gostei das informaÃ§Ãµes.
agora sÃ³ falta o e mail, nÃ©?
bjs
Postado por 
Cassia Mendes
 em 03/04/2011 19:49

Muito boa a explicaÃ§Ã£o.Gostaria de saber mais sobre o curso gratuito 
oferecido.
Postado por 
Sonia Miguel dos Santos
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 em 04/04/2011 11:49

queridos, de repente nÃ£o consigo acessar meu endereÃ§o do rioeduca. estou 
desesperada pois forneci esse endereÃ§o pra muita gente  no trabalho e agora nao
estou conseguindo visualizar as mensagens. foi de repente pois sempre usei o 
rioeduca. preciso de ajuda. um abraÃ§o Ana Quintella
Postado por 
ana lucia duarte quintella
 em 02/07/2011 20:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 29/03/2011

 <TÃTULO>
Maratona de HistÃ³ria /2010 da Escola Municipal Guandu â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, 9Âªcre.

 HistÃ³rias, poemas e brincadeiras cantadas Ã© o que vocÃª vai encontrar 
na E.M. Guandu.

 No ano de 2010 foi realizada a Maratona de HistÃ³ria e quem nos conta Ã©
a Regente da Sala de Leitura, professora Sonia Lima, que gentilmente nos enviou 
este vÃ-deo...

Este Ã© o vÃ-deo da Maratona de HistÃ³rias /2010 da Escola Guandu.

 Um dia din
mico em que toda a comunidade escolar estÃ¡ envolvida, ouvindo e contando 
histÃ³rias, recitando poemas e participando de brincadeiras cantadas.

 Foi uma grande festa!

 NÃ£o vou me estender, contando os detalhes. No vÃ-deo vocÃª vai perceber
que princesas, lobos, poesias e histÃ³rias... aguÃ§aram a imaginaÃ§Ã£o e a 
fantasia em nossa Maratona de HistÃ³ria.

 [VÃDEO]

 E vamos aguardar este ano a prÃ³xima Maratona de HistÃ³rias, que com 
certeza vai fazer muito sucesso.

 ParabÃ©ns Ã  professora Sonia Lima e a toda a equipe da E.M. Guandu. 
Recebam o nosso carinho.
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9Âªcre
(227)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 29/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG â€“ ESCOLA MUNICIPAL ATENAS â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

 Podemos ler no seu perfil que... 
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A Escola Municipal Atenas foi entregue a populaÃ§Ã£o pelo antigo governo do 
Estado da Guanabara em 24/06/1965. A escola foi destinada a comunidade de Nova 
Cidade, InhoaÃ-ba, Rio de Janeiro. Atendemos cerca de 760 alunos distribuÃ-dos 
entre EducaÃ§Ã£o Infantil, Ensino Especial e Ensino Fundamental do 1
 ao 5
 ano . Atualmente a escola Ã© tida como Escola do AmanhÃ£, pois estÃ¡ localizada
em uma comunidade na Zona Oeste da cidade.

 O que podemos perceber neste blog Ã© o carinho e a valorizaÃ§Ã£o de sua 
equipe.

 JÃ¡ na primeira pÃ¡gina vamos poder conhecer toda a sua equipe, que faz 
da escola Atenas uma grande famÃ-lia.

 O blog foi criado em 2010 e traz momentos muito din
micos como:

 Projeto PedagÃ³gico: 
Ler e contar Ã© sÃ³ comeÃ§ar
 Cientistas do AmanhÃ£
 Brink RobÃ³tica
Hora do Conto
 Centro de Estudo com Yvonne Bezerra de Mello.

[FOTO]

 Descobrimos tambÃ©m que a escola tem poetisas...

[FOTO]
PaixÃ£o de ler poesia... uma parceria de nossa Escola com a SecretÃ¡ria de 
Cultura.

 Durante o mÃªs de Novembro participamos com a parceria da SecretÃ¡ria de
Cultura da 18
 Campanha PaixÃ£o de Ler Poesia, um momento muito esperado por todos os alunos 
de nossa Unidade Escolar. Durante nosso evento contamos com a participaÃ§Ã£o e 
apresentaÃ§Ã£o de poesias de nossas professoras poetisas Ros
ngela Bittencourt e Juliana Bezerra, com direito a manhÃ£ e tarde de 
autÃ³grafos. Nossos alunos tambÃ©m participaram com entusiasmo desse grande 
evento, recitando poesias feitas por eles e recitais de poesias conhecidas, 
pelas turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil e Classe Especial.

 Para conhecer mais acesse o link 
http://ematenas.blogspot.com/

 Nosso carinho a E.M. Atenas, a equipe Rioeduca deseja muito sucesso!
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(227)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalho eficaz baseado na afetividade dando grandes resultados!!!!
Postado por 
Cristiane Norris
 em 29/03/2011 18:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 29/03/2011

 <TÃTULO>
TEM BOA MÃšSICA NO AR

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, artesmusicais, eventos, visitas.

 Os alunos da E.M. Maria Mazetti tiveram contato com a m
sica do
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Quinteto de Sopros Villa-Lobos

 antes mesmo de a inclusÃ£o da educaÃ§Ã£o musical na grade curricular se 
tornar obrigatÃ³ria.

 Eles participaram do projeto Concertos DidÃ¡ticos que divulga a m
sica que 
nÃ£o Ã© tocada nas rÃ¡dios
, segundo o oboÃ-sta do grupo Luiz Carlos Justi.

 Os primeiros a participar foram alunos das escolas municipais da Zona 
Oeste, mas agora o projeto atravessou a Linha Amarela e chegou Ã  Maria Mazetti.
A escola, situada em TomÃ¡s Coelho, atende cerca de 250 crianÃ§as, na 3
 CRE.

 A diretora Maria InÃªs Correa ressaltou a import
ncia da continuidade do projeto. Segundo ClÃ©lia Craveiro, do Conselho Nacional 
de EducaÃ§Ã£o, cada escola deverÃ¡ decidir como incluir a educaÃ§Ã£o musical em 
seu Projeto PolÃ-tico-PedagÃ³gico e o projeto pode ser uma delas.

[FOTO]

 As crianÃ§as adoraram a apresentaÃ§Ã£o. E quem nÃ£o gosta de m
sica boa?

 ExtraÃ-do de reportagem 
Um Novo Som nas Escolas
 na revista APPAI Educar n
 70 de Marcela Figueredo
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 29/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG 6ÂªCRE: CIEP GLAUBER ROCHA

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

 NÃ³s somos o 
CIEP GLAUBER ROCHA 2011
 De bem com a vida! Uma escola de sucesso!!! CompetÃªncia e comprometimento na 6
 CRE do municÃ-pio do Rio de Janeiro. Fazemos das dificuldades alavancas para o 
progresso! (texto de apresentaÃ§aÃµ do blog
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 29/03/2011

 <TÃTULO>
Semana da AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel na E.M. Jorge de Lima - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, saÃºde.

 Vamos conhecer mais atividades que sÃ£o desenvolvidas pelas escolas da 9
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 CRE.

 Hoje quem nos fala Ã© a professora LÃ-via...
Durante a semana de 21 a 25 de marÃ§o trabalhamos a 
Semana da AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel
 na Escola Municipal Jorge de Lima.

 Fizemos roda de conversas sobre nossos hÃ¡bitos alimentares, nossas 
preferÃªncias e a import
ncia de uma alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel.

 Uma nutricionista que trabalha no Posto de Sa
de que atende a comunidade esteve na escola dando uma palestra sobre 
AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel.

 Realizamos atividades din
micas como a confecÃ§Ã£o de cartaz, brincamos de 
pique-fruta
 e culminamos com uma deliciosa salada de frutas, algumas frutas foram doadas 
pelos pais e outras foram as frutas que comerÃ-amos como sobremesa da merenda 
que aproveitamos para incrementar nossa saladinha.

 Nas fotos aparecem os alunos, eu (professora LÃ-via) e a EstagiÃ¡ria de 
Pedagogia que nos acompanha professora Marli...

 Nosso dia-a-dia Ã© assim!

 Beijos,
LÃ-via Andrade

 Deixamos registrado nosso carinho a professora LÃ-via que nos enviou sua
atividade, parabÃ©ns!!
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 <COMENTÃRIOS>

Prof.Âª LÃ-via, parabÃ©ns pelo trabalho sobre alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel! Sou 
Gerente de AlimentaÃ§Ã£o Escolar e gostaria de parabenizar a iniciativa e toda 
comunidade escolar da Escola Municipal Jorge de Lima! Esse tema Ã© muito 
importante. FormaÃ§Ã£o de hÃ¡bitos saudÃ¡veis Ã© o principal objetivo do 
Programa de AlimentaÃ§Ã£o Escolar. Nossos alunos tem direito a alimentaÃ§Ã£o 
saudÃ¡vel e de qualidade! Felicidades para vocÃªs!
Postado por 
Christiane Lopes
 em 02/04/2011 15:19

OlÃ¡, Cristiane!
Procuramos incentivar sempre hÃ¡bitos saudÃ¡veis!
Fiquei muito feliz pois  dentre os 32 alunos apenas 3 "torceram o nariz" para a 
salada de frutas.
Obrigada pelo carinho com nosso trabalho.
Beijo grande, LÃ-via
Postado por 
LÃ-via Andrade
 em 05/04/2011 15:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG 6ÂªCRE: CRECHE ZILKA SALABERRY

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, creches.
Creche Municipal Zilka Salaberry
, onde se aprende brincando.
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 Nossa meta: uma educaÃ§Ã£o saudÃ¡vel com os pequeninos.

 Nosso objetivo: educar usando o l
dico, as emoÃ§Ãµes e as diversas percepÃ§Ãµes.

 Nosso ideal: a socializaÃ§Ã£o.
SEJA BEM-VINDO!!!
LUGAR DE GENTE FELIZ!!!

 (texto de apresentaÃ§Ã£o do blog
http://zilkacreche.blogspot.com/
)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Visitem o blog da creche
http://zilkacreche.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)
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 <COMENTÃRIOS>

Ai ai ai....que vontade de encher de beijinhos essa coisinhas fofissimas...lindo
amiga!! adorei
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 04/04/2011 22:26

Fazemos EducaÃ§Ã£o de Qualidade na PCRJ.
Lindo trabalho da CM Zilka!
Postado por 
Marilene
 em 04/04/2011 22:58

No BLOG colocamos todos os eventos, projetos e atividades que realizamos na 
creche. Ã‰ para toda a comunidade escolar. Gostamos muito de usar as novas 
tecnologias na creche. Sejam todos muito bem vindos. Bjks
Postado por 
CÃ¡tia Cristina
 em 04/06/2012 23:56

ParticipaÃ§Ã£o da Equipe de SaÃºde Escolar Ã© uma grande aquisiÃ§Ã£o para 
Creches, pois possibilita detectar problemas quando estÃ£o no inÃ-cio, orientar 
as famÃ-lias, professores e crianÃ§as.  Ã‰ a prevenÃ§Ã£o.  ParabÃ©ns mais uma 
vez pela articulaÃ§Ã£o!!
Postado por 
MARISE
 em 05/06/2012 14:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/03/2011

 <TÃTULO>
FOTONOVELA- DIGA SIM Ã€ SAÃšDE E NÃƒO Ã€ DENGUE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, saÃºde, dengue.

O projeto foi realizado na escola,
nas 
ltimas semanas do mÃªs de marÃ§o,
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e teve o objetivo de conscientizar alunos e
comunidade sobre a sua responsabilidade
n
o combate e prevenÃ§Ã£o ao mosquito da Dengue.
Durante o perÃ-odo em que projeto foi realizado os alunos, pais e professores 
aprenderam a import
ncia da prevenÃ§Ã£o contra o mosquito, atravÃ©s de vÃ-deos, cartazes 
informativos, folhetos, notÃ-cias, etc.
Desenvolvemos diversas atividades como, por exemplo:confecÃ§Ã£o de panfletos e 
cartazes, pintura de material informativo sobre o mosquito e cuidados com 
materiais que pode servir de foco para o mosquito. Assistiram diversos vÃ-deos 
sobre a dengue. Fizemos contaÃ§Ã£o de histÃ³rias e a dramatizaÃ§Ã£o de uma 
fotonovela.

Os alunos se divertiram muito, assim como nÃ³s professores, e tambÃ©m aprendemos
muito. Todos juntos. Assim nossa Escola cumpre o seu papel de escola cidadÃ£ 
ajudando alunos e comunidade a serem saudÃ¡veis e a preservarem sua sa
de.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 FONTE: 
http://jornalzinhociep502.blogspot.com/2011/03/fotonovela-diga-sim-saude-e-diga-
nao.html
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 <COMENTÃRIOS>

Obrigada pela divulgaÃ§Ã£o. Os alunos e professores da escola merecem. AbraÃ§os 
para todos.
Postado por 
Angela Santos
 em 30/03/2011 19:18

ParabÃ©ns aos professores e alunos do ciep 502.  Adorei, abraÃ§os.
Postado por 
Maria Auxiliadora
 em 31/03/2011 20:05

DÃ¡ muito prazer participar desse grupo que se fortalece a cada aÃ§Ã£o bem 
sucedida!
bjkssssssssss
Postado por 
Beth Lopes
 em 31/03/2011 21:07

Que lindo! ParabÃ©ns para os mentores da idÃ©ia de uma fotonovela. Que Deus 
ilumine todas as [os]professoras [es] para que inovem com sabedoria o dia a dia 
de nossos alunos. AbraÃ§os a todos!
Postado por 
Regina
 em 01/04/2011 22:02

Adorei o trabalho. Conheci a professora Angela em um curso de GestÃ£o de 
EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia. A competÃªncia da professora Ã© mostrada nos projetos 
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que desenvolve. ParabÃ©ns EducaÃ§Ã£o do Rio, parabÃ©ns CrianÃ§as.

Angela, vc Ã© uma Pessoa, Particular: ParabÃ©ns!

Cleusa Rosane Magnani- PÃ³s-Doutora em EducaÃ§Ã£o a Distancia - Sta Catarina.
Postado por 
Cleusa Rosane Magnani
 em 16/01/2012 10:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/03/2011

 <TÃTULO>
DETRAN NAS ESCOLAS -CAPACITAÃ‡ÃƒO NA 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos.
No dia 29 de marÃ§o,
os diretores das Creches
e professores articuladores da 1
 CRE
participaram da capacitaÃ§Ã£o do Projeto para a EducaÃ§Ã£o Infantil
NO SENTIDO DA INCLUSÃƒO
 integrante do Programa Tr
nsito na Escola, promovida pela Coordenadoria 
 Geral de EducaÃ§Ã£o para o Tr
nsito do departamento de Tr
nsito do Estado do Rio de janeiro 
 DETRAN 
 RJ.
O Brasil estÃ¡ entre os paÃ-ses com maiores n
meros de acidentes e mortes no tr
nsito. Anualmente as estatÃ-sticas mostram-nos n
meros lamentÃ¡veis envolvendo, principalmente, jovens e crianÃ§as. segundo a 
OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas (ONU), o tr
nsito Ã© o terceiro maior problema social do mundo.
Torna-se indispensÃ¡vel preparar as crianÃ§as para reconhecer e evitar 
situaÃ§Ãµes de risco, pois, alÃ©m de despertar o sentido de autopreservaÃ§Ã£o, 
cada crianÃ§a, que educarmos agora, serÃ¡, no futuro, um cidadÃ£o a menos a ser 
punido, resultando em reduÃ§Ã£o de sofrimento humano, sonhos interrompidos, 
vidas sequeladas, mortes e conseq
entes custos.
Fonte: Manual do Projeto para EducaÃ§Ã£o Infantil 
 DETRAN nas Escolas
Veja algumas fotos da capacitaÃ§Ã£o:

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

1Âªcre
(234)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 01/04/2011

 <TÃTULO>
BLOG 6ÂªCRE: E.M. GENERAL OSÃ“RIO

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

 O BLOG ESTÃ DE CARA NOVA! 
VISITEM!
FAZENDO ACONTECER...

 (Link do blog:
http://bragafatima-educao.blogspot.com/

[FOTO]

 A educaÃ§Ã£o bancÃ¡ria, condenada por Paulo Freire, onde o professor 
expÃµe conte
dos como o dono do saber e seus alunos calados, sentados, 
comportados
, escutam para 
aprender
, hÃ¡ muito nÃ£o cabe, nÃ£o coincide com educaÃ§Ã£o de qualidade, estÃ¡ longe da
tÃ£o sonhada promoÃ§Ã£o da aprendizagem atravÃ©s da construÃ§Ã£o de 
conhecimentos e, portanto, deve ser banida, cedendo espaÃ§o Ã  metodologias que 
propiciem momentos de interaÃ§Ãµes.

 A sala de aula na escola dos sonhos precisa de alunos curiosos e de 
professores interessados em agregar recursos tecnolÃ³gicos Ã  prÃ¡tica, 
estimulando a aprendizagem. TambÃ©m a avaliaÃ§Ã£o nÃ£o pode ser uma medida para 
ver se o aluno corresponde a um n
mero possÃ-vel de avanÃ§ar a outra sÃ©rie em funÃ§Ã£o da exigÃªncia da grade 
curricular, isto Ã©, do que estÃ¡ destinado como conte
dos a aprender na determinada sÃ©rie. A avaliaÃ§Ã£o quantitativa e cumulativa Ã©
excludente, nada formativa nem prognÃ³stica. NÃ£o podemos aceitar a avaliaÃ§Ã£o 
sem que esta esteja engajada na procura de falhas para posterior correÃ§Ã£o. A 
avaliaÃ§Ã£o nÃ£o pode representar uma arma de repressÃ£o ao aluno.

[FOTO]
VISITEM O BLOG
:
http://bragafatima-educao.blogspot.com/

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Obrigada! amei ver nosso blog na pÃ¡gna do blog do Rioeduca net.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/04/2011 01:01

Obrigada Imaculada.Amei ver o blog da General OsÃ³rio no blog do 
Rioeduca.net.bjks
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2011 12:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/04/2011

 <TÃTULO>
E.M. COMANDANTE ARNALDO VARELLA / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais.
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[FOTO]

E.M. COMANDANTE ARNALDO VARELLA

DireÃ§Ã£o:
 Mario e ConceiÃ§Ã£o

Coordenadora PedagÃ³gica:
Silvia Regina

[FOTO]

 Dando inÃ-cio ao projeto, foram propostas vÃ¡rias atividades: pesquisa 
sobre a origem do Carnaval, sambas-enredoetc. e a realizaÃ§Ã£o de um Baile de 
MÃ¡scaras, com desfile Ã  fantasia e concurso para o melhor sambista. 
A decoraÃ§Ã£o ficou a cargo da Coordenadora Natalia, do Projeto 
Mais EducaÃ§Ã£o
, da professora Silvana e da 
Oficina de
Arte e Tecnologia
, sob orientaÃ§Ã£o da professora Luciana. A montagem teve a colaboraÃ§Ã£o da 
professora FÃ¡tima, da 
Sala de Leitura
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Boas lembranÃ§as... passei minha infÃ¢ncia no conjunto onde estÃ¡ situada a 
escola. ParabÃ©ns a equipe da EM Cmt Arnaldo Varela.
Postado por 
MÃ¡rcia Rioeducadora 9Âª CRE
 em 31/03/2011 09:16

Ã‰ por isso que eu tenho muito orgulho de fazer parte da famÃ-lia Arnaldo 
Varella!
Postado por 
Diana Sobreira
 em 31/03/2011 10:22

Sou ex professora  da  Arnaldo Varella, minha primeira  escola. 1974.
Fico feliz, de ver que a  tecnologia, hoje  permite, mostrar  ao mundo, 
atividades  tÃ£o interessantes.
No  ano de  1974 havia uma professora  de Artes, que  trabalhava conosco, ela  
ensinava  aos alunos a confeccionar  atabaques,  e  muitos outros  instrumentos 
de percussÃ£o, com perfeiÃ§Ã£o das  fÃ¡bricas  de hoje. NÃ³s  professores  muito
jovens, na  hora  do recreio  fechÃ¡vamos a porta  da sala dos professores e  
tocÃ¡vamos e  cantÃ¡vamos ao som daqueles  instrumentos.
Postado por 
Maria  Helena Reis
 em 31/03/2011 11:42

Saudades da minha escola, onde o belo trabalho desenvolvido por vocÃªs tambÃ©m 
fazia diferenÃ§a. ParabÃ©ns as colegas!!!!
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Postado por 
Regina
 em 01/04/2011 22:05

Belo trabalho!ParabÃ©ns a todos os professores e equipe desta escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2011 18:32

sou ex aluno da Arnaldo Varella da dÃ©cada de 80 e fico muito feliz de ver o 
progresso da Escola. Na minh aepoca tinhamos poucos eventos culturais, hoje vejo
mais atividades, parabÃ©ns
Postado por 
Marcio GuimarÃ£es
 em 04/04/2011 10:28

Fui aluno do Varella de 1977 a 83, saudade dos professores e das festas juninas 
que fazÃ-amos, nÃ£o entrÃ¡vamos em sala de aula devidamente formados, e hastear 
a bandeira e cantar o hino nacional. Minhas professoras de primÃ¡rio foram 
profÂª Therezina, RosÃ¢ngela, Vera Miguez.
Postado por 
ClÃ¡udio Alberto
 em 13/10/2011 02:04

Estudei na Comandante Arnaldo Varela da sua inauguraÃ§Ã£o atÃ© 1975, tenho 
lembranÃ§as maravilhosas de lÃ¡. Meu maior sonho Ã© reencontrar a minha querida 
professora, com quem estudei todo primÃ¡rio, D. Maria Teresa, que tinha mais 
duas irmÃ£s que tambÃ©m eram professoras.
Postado por 
Sonia Assis
 em 19/06/2012 02:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/04/2011

 <TÃTULO>
 POESIA ROLANDO SOLTA POR AÃ

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, riodeleitores, eventos, visitas.

 Um poema!! Foi assim que Falcoa do blog 
VisÃ£o Suburbana
 classificou a 2
 Festa da Poesia realizada na Escola Municipal D. JoÃ£o VI nos dias 15 e 16 de 
marÃ§o.
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 O evento fez parte da IV Semana da Poesia no Rio de Janeiro e reuniu 
poetas, artistas plÃ¡sticos, professores, pais, alunos e ex-alunos da escola 
para divulgar seus trabalhos poÃ©ticos.

[FOTO]

 No primeiro dia, a abertura teve como tema M
sica e Arte. AtravÃ©s das pinturas de Mozileide Neri e das composiÃ§Ãµes de 
Chico Buarque o pessoal viajou no mundo da poesia.

[FOTO]

 JÃ¡ o segundo dia foi dedicado Ã  m
sica e cinema com a participaÃ§Ã£o da jovem e talentosa cineasta ManaÃ-ra 
Carneiro, ex-aluna da D. JoÃ£o VI, e seu pai, o ilustre poeta Iverson Carneiro.

[FOTO]

 A poesia encanta em todas as idades. 
Os professores Joel Paiva e Therezinha Maia deram ainda mais beleza a nossa 
festa com suas apresentaÃ§Ãµes musicais de flauta e teclado, juntamente com 
outros professores que soltaram sua voz na leitura de diversos poemas.
 Os alunos nÃ£o ficaram para trÃ¡s e tambÃ©m se apresentaram.

[FOTO]

 Com certeza, de lÃ¡ saÃ-ram alguns belos textos para o PROJETO POESIA NA
ESCOLA 2011 que jÃ¡ estÃ¡ chegando.

 Como deseja o pessoal do 
VisÃ£o Suburbana
 :

 ExtraÃ-do do blog VisÃ£o Suburbana dos posts

 2
 Festa da Poesia fazendo parte das comemoraÃ§Ãµes da IV Semana da Poesia no Rio 
de Janeiro e

 2
 Festa da Poesia
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 <COMENTÃRIOS>

Continue assim,divulgando o que hÃ¡ de melhor nas nossas escolas.
As crianÃ§as merecem.
Postado por 
Garlay
 em 31/03/2011 21:06

Paz e poesia para todos nÃ³s! Como estamos precisando! Belo trabalho! ParabÃ©ns!
Postado por 
Lucia
 em 31/03/2011 23:23

Seja sempre bem vinda!
Postado por 
VisÃ£o Suburbana
 em 01/04/2011 13:30

Sou escritora e me considero amadora. Escrever Ã© o mÃ¡ximo, ainda mais quando o
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texto poÃ©tico vem da alma! ParabÃ©ns aos colegas que fizeram um trabalho de 
excelÃªncia!
Postado por 
Regina
 em 01/04/2011 22:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/03/2011

 <TÃTULO>
E.M. PROF. FELIPE SANTIAGO NO COMBATE A DENGUE â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, saÃºde, dengue.

[FOTO]

 Mais uma escola da 9
 CRE mobilizada no combate a Dengue.

 Agora Ã© a vez da 
E.M. Prof. Felipe Santiago
 e da professora 
Lenise Freitas
 nos contar o que anda fazendo...

 No dia 22 de marÃ§o, Dia Mundial da Ãgua, a E.M. Prof. Felipe Santiago abordou o
cuidado com a Ã¡gua incluindo um aspecto diferente. Lembramos que a Ã¡gua se mal
cuidada pode servir como criadouro para o mosquito transmissor da dengue.

 Toda escola se mobilizou para estudar e renovar seu compromisso no 
controle a dengue.

 Houve exibiÃ§Ã£o de vÃ-deos e cotaÃ§Ã£o de histÃ³rias sobre a dengue e 
exposiÃ§Ã£o de trabalhos realizados nas turmas. O 5
 ano apresentou para toda escola, uma dramatizaÃ§Ã£o educativa montada por eles,
que fez muito sucesso, com uma imitaÃ§Ã£o da professora da turma. A EducaÃ§Ã£o 
Infantil tambÃ©m apresentou uma parodia chamando atenÃ§Ã£o para o cuidado com a 
Ã¡gua parada.

 Todos os alunos confeccionaram panfletos para serem distribuÃ-dos na 
comunidade.
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 Os resultados desse dia jÃ¡ tem sido percebidos pelos pais, que tem 
comentado o interesse das crianÃ§as na prevenÃ§Ã£o da dengue e no reconhecimento
dos sintomas.

 Agradecemos o carinho da Prof. Lenise no envio e colaboraÃ§Ã£o do 
trabalho. A equipe Rioeduca deseja muito sucesso a E.M. Prof. Felipe Santiago!!!

9Âªcre
(227)

saÃºde
(45)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 31/03/2011

 <TÃTULO>
Blog da Escola Especial Municipal ProfÂª Maria Therezinha de Carvalho Machado - 
7a. CRE

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma, blogsdeescolas.

[FOTO]
Apresentamos o Blog 
Mundo Especial da
Escola Especial Municipal Prof
 Maria Therezinha de Carvalho Machado, localizada na Freguesia, 7a. CRE.
Ã‰ um pedacinho de um mundo encantador, com trabalhos pedagÃ³gicos de qualidade!
ParabÃ©ns Ã 
 Escola Especial Municipal Prof
 Maria Therezinha de Carvalho Machado!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Quer saber mais sobre o blog 
Mundo Especial?
 Acesse
http://www.mariatherezinhaespecial.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

eu  gostei  muito  das fotosss,,,   tambem  gostei   do assunto  abordadoooo e  
dos  desenhosss    ,,,,parabensss  vcs  sÃ£o  maravilhosas,,,bjsss  maria da 
cruz  mae da mariana costa calazans   ,,,,  a  mary mary
Postado por 
mariana costa calazans
 em 15/06/2011 20:57

Gosto mt do trabalho trabalho de vcs! Tenho duas netas que estudam ai, e que 
adoram as tias!!
obrigada pelo carinho com as crianÃ§as!
VÃ³ de Larissa e LÃ-via.
Postado por 
nomeComentario
 em 20/08/2011 16:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/03/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE AZEVEDO - 10Âª cre

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas.

 O Blog da Escola Municipal Fernando de Azevedo, da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o foi construido pela professora de 
MatemÃ¡tica JANE PERALVA, que Ã© especialista em InformÃ¡tica Educativa.

 O acesso ao Blog da EMFA pode ser feito a partir do link
 http://emfa.webnode.com/

 HÃ¡ um resumo histÃ³rico da escola, que foi fundada em 1977 com a 
denominaÃ§Ã£o de CENTRO INTERESCOLAR FERNANDO DE AZEVEDO, que funcionava como 
uma escola profissionalizante e atendia alunos vindos de escolas da redondeza, 
oferecendo cursos de TÃ©cnicas AgrÃ-colas,
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 EducaÃ§Ã£o para o Lar, TÃ©cnicas Comerciais, entre outros.

 Atualmente a ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE AZEVEDO Ã© dirigida pelas 
professoras Sandra Mota (diretora), Cristine Tenuto (adjunta) e PatrÃ-cia 
Monteiro (coordenadora pedagÃ³gica).

 A EMFA tem aproximadamente 2.000 alunos do 6
 ao 9
 ano e mantÃ©m em pleno funcionamento o PÃ“LO DE EDUCAÃ‡ÃƒO PELO TRABALHO.

 O Blog da EMFA Ã© frequentemente acessado pelos alunos e tambÃ©m pelos 
professores, que fazem uso das planilhas para o lanÃ§amento de notas.

 HÃ¡ links que remetem o usuÃ¡rio ao acervo da Sala de Leitura, ao 
Projeto PolÃ-tico e PedagÃ³gico da escola, alÃ©m de textos de palestras, vÃ-deos
e tambÃ©m a uma galeria de fotos com os retratos e nomes de todos os 
professores.

blogsdeescolas
(402)

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/04/2011

 <TÃTULO>
PARCERIA EDUCOPÃ‰DIA E KHAN ACADEMY

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

educopÃ©dia
(86)
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 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, sou a professora Tatiana do GinÃ¡sio Experimental Carioca AnÃ-sio Teixeira
da 4Âª CRE, localizado na Ilha do Governador. Estava visitando o blog. Aproveito
para deixar registrado o endereÃ§o de nosso blog: 
http://familiaanisio.blogspot.com
Postado por 
FamÃ-lia AnÃ-sio
 em 03/04/2011 19:38

O dom revolucionÃ¡rio das mÃ-dias tem agraciado professores e alunos a 
interagirem, e a prova de toda essa aÃ§Ã£o positiva Ã© a EducopÃ©dia e o 
Rioeduca.
NinguÃ©m vive sÃ³, e nem constroi um castelo para sÃ- mesmo pq um dia nÃ£o 
servira de nada....
Parcerias signfica dar continuidade a um trabalho de exelÃªncia desenvolvido por
pessoas que acreditam na mudanÃ§a.
ParabÃ©ns a tds por mais essa conquista.

Claudinha
Postado por 
Claudia de Moraes Nacimento
 em 03/04/2011 23:05

ParabÃ©ns pelo belÃ-ssimo trabalho que estÃ£o realizando. Compartilhar Ã© a 
melhor coisa que podemos fazer hoje em dia.
Postado por 
Ediberto
 em 03/04/2011 23:12

Vamos divulgar nosso novo Projeto de TraduÃ§Ã£o da EducopÃ©dia para que muitas 
pessoas possam participar dele tambÃ©m!!!

Beijos millllllllll!!!

O sucesso Ã© de todos e quem sai ganhando Ã© a EducaÃ§Ã£o!
Postado por 
Paula Regina
 em 05/04/2011 19:07

Quem estiver interessado e for enviar o e-mail, escreva no assunto: EducopÃ©dia 
- TraduÃ§Ã£o.

Bjks
Postado por 
Paula Regina
 em 08/04/2011 14:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 01/04/2011

 <TÃTULO>
 Aula de educaÃ§Ã£o patrimonial realizada na PONTE DOS JESUÃTAS, Santa Cruz, Rio 

de Janeiro

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

 Estive visitando hoje, 1
  de abril de 2011, a ESCOLA MUNICIPAL 10-19-047 PONTE DOS JESUÃTAS, localizada 

na PraÃ§a dos JesuÃ-tas em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, quase na 
fronteira com o municÃ-pio de SeropÃ©dica.

[FOTO]

 Ã‰ uma das antigas escolas rurais da Ã©poca do Distrito Federal, fundada
em 1943, no governo do presidente Get
lio Vargas.

 Ali estudaram os filhos dos imigrantes japoneses, que chegaram em Santa 
Cruz em setembro de 1938, como tambÃ©m os descendentes de famÃ-lias austrÃ-acas 
e de nordestinos, que formavam o N
cleo Colonial AgrÃ-cola. Ainda hÃ¡ predomin
ncia de Ã¡rea rural, embora a localidade jÃ¡ vÃ¡ tomando formato de n
cleo urbano, com a previsÃ£o de edificaÃ§Ã£o de cerca de dez mil casas, no 
grande descampado onde se encontrava a adutora Malheiros.

[FOTO]

 Conversando com a diretora Neuzi(Ã  direita na foto), com a adjunta 
ConceiÃ§Ã£o(no centro) e com a coordenadora pedagÃ³gica Priscilla(Ã  esquerda), 
que tambÃ©m Ã© professora responsÃ¡vel pela Sala de Leitura, pude conhecer um 
pouco mais sobre os projetos desenvolvidos na Escola Municipal Ponte dos 
Jesuitas, que possui turmas desde a EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 9
 ano, matriculando cerca de 600 alunos em dois turnos.

 A diretora Neuzi faz questÃ£o de mostrar todas as dependÃªncias da 
escola, apresentando a sala de leitura, laboratÃ³rio de informÃ¡tica e falando 
com entusiasmo sobre o aumento do IDEB e atualizaÃ§Ã£o do Projeto PolÃ-tico 
PedagÃ³gico, destacando a parceria com o Posto de Sa
de Dr. Aloysio Am
ncio da Silva, no tocante ao atendimento dos alunos e programas de saude 
escolar.

 Visito a sala onde estudam os alunos da turma 1901 e constato a 
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utilizaÃ§Ã£o dos recursos multimÃ-dia e da educopÃ©dia pelo professor de 
HistÃ³ria Antonio Carlos, o mesmo que agendou uma aula sobre educaÃ§Ã£o 
patrimonial na histÃ³rica Ponte dos JesuÃ-tas para os alunos do 8
 ano, turma 1801.

[FOTO]

 Em companhia do professor de MatemÃ¡tica Wilson e da coordenadora 
PedagÃ³gica Priscilla, Antonio Carlos segue com os alunos da turma 1801 em 
direÃ§Ã£o Ã  Ponte dos JesuÃ-tas, fazendo uma breve parada no monumento 
esculpido em cantaria, que foi erguido em homenagem ao saneador, apÃ³s a 
conclusÃ£o das obras de saneamento da Baixada de Sepetiba, no inÃ-cio da dÃ©cada
de 1940.

  Na famosa ponte-represa, a PONTE DOS JESUÃTAS, que Ã© a mesma 
designaÃ§Ã£o da escola, o professor Antonio Carlos comeÃ§a a sua aula sobre 
educaÃ§Ã£o patrimonial, explicando inicialmente, o significado simbÃ³lico 
daquela construÃ§Ã£o do sÃ©culo XVIII, que funcionava com um sistema de 
comportas para o represamento das Ã¡guas nos perÃ-odos de chuvas intensas e como
mecanismo de irrigaÃ§Ã£o dos campos, na Ã©poca da estiagem.

 Antonio Carlos jÃ¡ havia preparado aquela aula prÃ¡tica com certa 
antecedÃªncia e os alunos da turma 1801 demonstraram grande interaÃ§Ã£o e 
interesse pelo tema, participando com observaÃ§Ãµes sobre os bens culturais da 
regiÃ£o e o papel da Companhia de Jesus (dos padres jesuÃ-tas) na catequese e na
HistÃ³ria do Brasil.

 Tendo em vista a ocupaÃ§Ã£o da Ã¡rea frontal do monumento por pesados 
caminhÃµes, e a utilizaÃ§Ã£o do terreno para montagem de parques de diversÃµes e
circos, alguns alunos da turma 1801, em interlocuÃ§Ã£o com o professor Antonio 
Carlos, demonstraram o censo crÃ-tico de como deve ocorrer a apropriaÃ§Ã£o 
consciente dos bens culturais, discordando do uso daquele sÃ-tio histÃ³rico como
local de estacionamento de caminhÃµes ou para montagem de circos.

 De acordo com o 
Guia BÃ¡sico de EducaÃ§Ã£o Patrimonial
 de autoria da professora e museÃ³loga Maria de Lourdes Parreiras 
Horta,ex-diretora do Museu Imperial, de PetrÃ³polis, a EducaÃ§Ã£o Patrimonial Ã©
um instrumento de 
alfabetizaÃ§Ã£o cultural
 que possibilita ao indivÃ-duo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o 
Ã  compreensÃ£o do universo sÃ³cio-cultural e da trajetÃ³ria histÃ³rico-temporal
em que estÃ¡ inserido. 
Este processo leva ao reforÃ§o da auto-estima dos indivÃ-duos e comunidades e Ã 
valorizaÃ§Ã£o da cultura brasileira, compreendida como m
ltipla e plural.
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 Foi o que pude observar acompanhando o interesse dos alunos da turma 
1801 da Escola Municipal Ponte dos JesuÃ-tas, durante a aula ministrada pelo 
professor Antonio Carlos.

 Com certeza, apÃ³s aquela visita Ã  ponte histÃ³rica dos JesuÃ-tas, por 
professores e alunos do 8
 ano, cumpriu-se a missÃ£o primordial da educaÃ§Ã£o patrimonial que Ã© 
possibilitar o conhecimento, o acesso e Ã  informaÃ§Ã£o sobre os bens culturais.

 Fico muito grato Ã  direÃ§Ã£o da E.M. Ponte dos JesuÃ-tas e ao professor
de HistÃ³ria, Antonio Carlos, pela oportunidade que me foi oferecida para 
registrar tÃ£o proveitosa e inusitada atividade escolar.

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

ProfSinvaldoNSouza, Obrigado  pelo carinho, atenÃ§Ã£o e brilhante trabalho pelo 
Rioeduca junto a 10Âª CRE SME, sempre apoiando e divulgando o trabalho nas 
escolas.
Postado por 
Prof. Antonio Carlos Suzano
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 em 02/04/2011 23:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 02/04/2011

 <TÃTULO>
Creche Municipal Raio de Sol

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, creches.
Hoje gostaria de mostrar mais um excelente trabalho de uma das nossas Creches. 
Esta Ã© a Creche Municipal Raio de Sol que fica localizada na Tijuca prÃ³ximo ao
Morro do Borel.

[FOTO]
Destacamos do blog da CM Raio de Sol um texto sobre a import
ncia do brincar no desnvolvimento crianÃ§a de 0 a 3 anos.
Um lugar de aprendizado chamado Creche

 EM NENHUMA OUTRA FASE DA VIDA AS CRIANÃ‡AS SE DESENVOLVEM TÃƒO 
 RAPIDAMENTE QUANTO ATÃ‰ OS TRÃŠS ANOS DE IDADE. DAÃ A IMPORT

NCIA DE ENTENDER COMO CADA ATIVIDADE OU BRINCADEIRA ENSINA.

 Os pequenos recebem cuidados e atenÃ§Ã£o e tÃªm espaÃ§o para explorar, 
brincar e se conhecer. Em sala, tÃªm Ã  disposiÃ§Ã£o brinquedos e materiais que 
incentivam a expressÃ£o artÃ-stica e estimulam a imaginaÃ§Ã£o. No parque, se 
divertem pisando na areia. Mesmo sem saber ler, manuseia livros. Muitas vezes, 
nem conseguem falar e jÃ¡ estÃ£o 
cantando
 cantigas de roda e seguindo a coreografia. Assim Ã© o dia das crianÃ§as de atÃ©
trÃªs anos nas boas creches do paÃ-s.
Essas atividades compÃµem os conte
dos desse nÃ-vel da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica. O termo Ã© recente nessa etapa do 
ensino, mas tem se difundido graÃ§as Ã s descobertas sobre a evoluÃ§Ã£o 
cognitiva e emocional dos bebÃªs. 
Todas essas experiÃªncias que fazem parte da rotina devem ser organizadas em um 
currÃ-culo de forma a proporcionar o desenvolvimento de habilidades, como andar,
e a aprendizagem de aspectos culturais, como o hÃ¡bito da leitura
, diz Beatriz Ferraz, consultora em EducaÃ§Ã£o Infantil e coordenadora da Escola
de Educadores, em SÃ£o Paulo. O conhecimento, nessa fase, se dÃ¡ basicamente por
meio da aÃ§Ã£o, da interaÃ§Ã£o com os colegas e os adultos, da brincadeira, da 
imaginaÃ§Ã£o e do faz de conta. 
NÃ£o se trata, portanto, de escolarizar as crianÃ§as tÃ£o cedo, mas de 
apoiÃ¡-las em seu desenvolvimento
, ressalta Beatriz.
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 Fonte: Revista Nova Escola.

 Postado por Creche Municipal Raio de Sol Ã s 15:42 
ParabÃ©ns a CM Raio de Sol 
pela qualidade de suas postagens e pela seriedade de seu trabalho!

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Maravilhoso trabalho desta creche e de todas as outras do MunicÃ-pio do 
RJ.Nossas crianÃ§as precisam ser felizes e ter uma educaÃ§Ã£o de qualidade para 
se tornarem cidadÃ£os criativos e engajados na 
sociedade.ParabÃ©ns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Se nÃ£o tivesse me aposentadando
gostaria de trabalhar em uma creche.
Postado por 
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Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2011 18:38

Maravilhoso trabalho desta creche e de todas as outras do MunicÃ-pio do 
RJ.Nossas crianÃ§as precisam ser felizes e ter uma educaÃ§Ã£o de qualidade para 
se tornarem cidadÃ£os criativos e engajados na 
sociedade.ParabÃ©ns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Se nÃ£o tivesse me aposentadando
gostaria de trabalhar em uma creche.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2011 18:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/04/2011

 <TÃTULO>
TEM CORINGA NO CIEP  PATRICE LUMUMBA

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, jogos, ciep, blogsdeescolas.

 Este final de semana tive o prazer de conhecer o
Blog do CIEP Patrice Lumumba.

 O blog entrou no ar em agosto de 2010 capitaneado pelo professor de 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica Marco A. Ananias e a professora AdÃ©lia Azevedo. O simpÃ¡tico
professor Marco Ã© bastante antenado, tem twitter e Ã© quem faz as honras da 
casa.

[FOTO]

 Desde o inÃ-cio, o blog se afirmou como espaÃ§o democrÃ¡tico da 
comunidade escolar.

[FOTO]

 O blog possui contador de visitas, link que leva Ã s dicas para uma 
navegaÃ§Ã£o segura e botÃ£o para den
ncias de crimes na internet.

[FOTO]

 O post mais recente dÃ¡ conta de uma inovaÃ§Ã£o do prof. nas aulas de 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica e do torneio que estÃ¡ em andamento nesta escola de horÃ¡rio 
integral da 3
 CRE.
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[FOTO]

 As crianÃ§as estÃ£o superenvolvidas com o Torneio, mas sem esquecer o 
fair play.

[FOTO]

 Vou ficar de olho para ver quem vencerÃ¡ o torneio, mas, como disse o 
professor Marco, 
todos os que participaram jÃ¡ sÃ£o campeÃµes.

 Clique na imagem, passe no blog e deixe um recadinho para eles.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)
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jogos
(22)

ciep
(4)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/04/2011

 <TÃTULO>
Vinicius de Moraes que me perdoe, mas EQUIPE Ã© que Ã© fundamental.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, equipepedagÃ³gica.

Quem estÃ¡ do seu lado quando os problemas parecem grandes demais para resolver 
sozinho? Quando vocÃª nÃ£o vÃª por onde comeÃ§ar, nem quando ou se vai terminar?
Quando aquele quadro tem que seguir hoje?

 Sua equipe, fiel companheira, que estÃ¡ ali para te socorrer ou, no 
mÃ-nimo, te apoiar atÃ© que o problema se resolva.

 E quem Ã© que vem te mostrar aquele aluno que deu trabalho e acaba de 
aprender a ler direitinho? Quem te abraÃ§a quando vocÃª volta de fÃ©rias ou de 
uma doenÃ§a inesperada? Quem lembra de vocÃª nas viagens e te traz aquela 
rapadura do CearÃ¡ ou bombons da ItÃ¡lia?

 Sua equipe, fiel companheira, para ajudar a fechar o ano com o dever 
cumprido mais uma vez.

 Navegando nos blogs, Ã  procura dos trabalhos realizados em nossas 
escolas, creches e CIEPs, sempre aparece agradecimento aqui, foto carinhosa ali,
menÃ§Ã£o acolÃ¡. Apenas uma pontinha do que acontece no dia a dia das escolas.

 Poeta trabalha em equipe? Deve ser por isso que, para ele, sÃ³ a beleza 
Ã© fundamental.

[FOTO]
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AtÃ© a secretÃ¡ria Claudia Costin se acostumou com a resposta sempre igual, 
quando percebe o trabalho bem feito nas escolas: sÃ³ foi possÃ-vel, por conta do
empenho da equipe!

Na E.M. Delfim Moreira (3
 CRE), fundamental Ã© registrar ( quando dÃ¡, na correria, seja como for) quem 
faz parte da equipe, mesmo que, quase sempre, nÃ£o possamos estar todos juntos 
ao mesmo tempo.

[FOTO]

EntÃ£o, aqui vai minha homenagem aos incansÃ¡veis da Delfim Moreira!!

E vocÃª? Tem equipe que Ã© fundamental tambÃ©m?

Mande sua foto: angela.freitas@rioeduca.net

3Âªcre
(223)

equipepedagÃ³gica
(1)

 <COMENTÃRIOS>
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ParabÃ©ns pela criatividade da postagem retratando a importÃ¢ncia do trabalho em
EQUIPE. Desejo muito sucesso aos incansÃ¡veis da E.M. Delfim Moreira.
Postado por 
MÃ¡rcia Rioeducadora 9Âª CRE
 em 06/04/2011 09:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/04/2011

 <TÃTULO>
 BLOG 6ÂªCRE: R.K. NOTÃCIA

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

 R.K. NOTÃCIA
-

 Blog da E.M. Rose Klabin / 6a.CRE (
http://rknoticia.blogspot.com/
)

[FOTO]

 Hoje, ao voltar de meu trabalho na escola, decidi fazer uma visita Ã  
E.M. Rose Klabin, 6a.CRE. 
Fui muito bem recebida (como, aliÃ¡s, em outras ocasiÃµes, em que precisei de 
material audiovisual da Sala de Leitura desta escola para trabalhar com meus 
alunos).

 Logo ao chegar - e apresentar a proposta do portal 
Rioeduca.net
 e suas redes sociais -, fui apresentada, pelas diretoras T
nia e Aline, ao aluno Arthur Britto, do 9o. ano, que estÃ¡, desde 2010, a frente
de um projeto inovador, nota 10!

[FOTO]

 Um projeto de lideranÃ§a e autonomia multimÃ-dia, que engloba um jornal 
online - o blog 
R.K. NotÃ-cias
 (aqui apresentado), que acompanha as notÃ-cias do jornal impresso -, a rÃ¡dio 
da escola, a monitoria na sala de informÃ¡tica etc.

[FOTO]

 Fiquei bastante impressionada com a lideranÃ§a e autonomia de Arthur na 
realizaÃ§Ã£o do blog da escola (que conta tambÃ©m com a colaboraÃ§ao de seus 
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colegas e professores).

 Arthur logo se prontificou a me mostrar online a pÃ¡gina do blog e me 
colocar a par do trabalho por eles realizado!

[FOTO]

 ParabÃ©ns pela proposta inovadora!

 Ã‰ um trabalho muito inspirador! 

 ParabÃ©ns a Arthur e a seus colegas e professores!

 ParabÃ©ns a toda equipe da E.M. Rose Klabin!

[FOTO]

 VISITEM O BLOG 
 R.K. NOTÃCIA 

 - E.M. ROSE KLABIN NOTÃCIA - Cliquem no link -----
http://rknoticia.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
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(247)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Da para entender perfeitamente o entusiasmo da colega Imaculada. O Blog 
realmente estÃ¡ muito bem elaborado e bem produzido. E o mais contagiante Ã© 
saber que tem um aluno a frente deste projeto.
Arthur, vc e a equipe da escola E.M. Rose Klabin estÃ£o de parabÃ©ns!!
Que seja um exemplo para os que visitam estas pÃ¡ginas.
Postado por 
MÃ¡rcia Rioeducadora 9Âª CRE
 em 06/04/2011 10:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/04/2011

 <TÃTULO>
CAPOEIRA Ã‰ MUITO MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, educaÃ§Ã£ofisica, jogos.
O professor Niverton Antunes,
diretor da Escola Municipal Vicente LicÃ-nio Cardoso,
da 1
 Coordenadoria Municipal de EducaÃ§Ã£o,
compartilhou com o Rioeduca.net
algumas novidades de sua escola.

A unidade faz parte do 
Mais EducaÃ§Ã£o,
 programa que visa fomentar, por meio de sensibilizaÃ§Ã£o, incentivo e apoio, 
projetos ou aÃ§Ãµes de articulaÃ§Ã£o de polÃ-ticas sociais e implementaÃ§Ã£o de 
aÃ§Ãµes sÃ³cio-educativa oferecidas gratuitamente Ã s crianÃ§as e adolescentes. 
Algumas de suas principais orientaÃ§Ãµes sÃ£o:
- Contemplar a ampliaÃ§Ã£o do tempo e do espaÃ§o educativo nas escolas, pautada 
pela noÃ§Ã£o de formaÃ§Ã£o integral
;
- Integrar as atividades das oficinas ao Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico da 
escola;
- Contribuir para a formaÃ§Ã£o e o protagonismo de crianÃ§as e adolescentes;
- Fortalecer a participaÃ§Ã£o das famÃ-lias nas atividades desenvolvidas;
A oficina de capoeira
, tambÃ©m parte do programa, tem como incentivo a motivaÃ§Ã£o para o 
desenvolvimento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de crianÃ§as 
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e adolescentes, enfatizando os seus aspectos culturais, fÃ-sicos, Ã©ticos, 
estÃ©ticos e sociais, a origem e a evoluÃ§Ã£o da capoeira, seu histÃ³rico, 
fundamentos, rituais, m
sicas, c
nticos, instrumentos, jogo e roda de seus mestres.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O professor Niverton e toda comunidade escolar estÃ£o felizes com o trabalho 
desenvolvido e garantem que a oficina de Capoeira, 
comandada pelo Mestre CaÃ-que Ã© um SUCESSO!

1Âªcre
(234)

jogos
(22)

educaÃ§Ã£ofisica
(3)
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 <COMENTÃRIOS>

Excelente trabalho, vale ressaltar que a capoeira mais divulgada Ã© a REGIONAL 
do mestre Bimba. Muito bem mesmo, parabÃ©ns!!
Postado por 
Jorge Claudio
 em 24/11/2011 13:38

Presente e passado unidos inspirando o futuro! ParabÃ©ns aos colegas e alunos 
que ultrapassam as fronteiras do tempo/espaÃ§o atravÃ©s daS culturaS! Paz e Bem.
Beatriz Santos
Postado por 
Beatriz Santos
 em 25/11/2011 07:00

Muito importante a participaÃ§Ã£o dos Cieps 502 e 503 no tema ConsciÃªncia 
Negra. A aceitaÃ§Ã£o do outro e a confraternizaÃ§Ã£o das cores e consciÃªncias 
comeÃ§a desde cedo.
Postado por 
Angela
 em 25/11/2011 19:23

Muito Legal!
ParabÃ©ns colegas.
Postado por 
Marilza
 em 27/11/2011 17:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/04/2011

 <TÃTULO>
BLOG - AVENIDA DOS DESFILES, SETOR 13

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.
O Rioeduca.net tem o prazer de
apresentar aos leitores
a mais nova produÃ§Ã£o do
CIEP Avenida dos Desfiles, setor 13:
http://bloguinhociep503.blogspot.com/
A Comunidade Escolar estÃ¡ muito animada em poder compartilhar seus projetos e 
aÃ§Ãµes com outros educadores.
O bloguinho oferece temas atuais e importantes para quem trabalha com EducaÃ§Ã£o
Infantil.

[FOTO]
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O blog torna-se ainda mais atraente com as belas fotos dos pequenos, realizando 
diversas atividades.

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns. Os EspaÃ§os de EducaÃ§Ã£o Infantil que nÃ£o estÃ£o na categoria de 
"EDIs" como os Cieps precisam mostrar que o que os move Ã© a qualidade na 
EducaÃ§Ã£o do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro. O Ciep 503 estÃ¡ de parabÃ©ns pelos 
seus profissionais. MatÃ©rias como essa incentivam tanto o Ciep 503 quanto 
outras que tambÃ©m, em breve, estarÃ£o aqui!
Postado por 
Angela
 em 05/04/2011 18:37
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/04/2011

 <TÃTULO>
 RONALD DE CARVALHO, â€œo PrÃ-ncipe dos Prosadores Brasileirosâ€ Ã© Patrono de 

uma escola municipal da 10Âª CRE, em Santa Cruz, Rio de Janeiro.

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

 Dando sequÃªncia Ã s minhas andanÃ§as pelas escolas da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o (10
 CRE), que abrange as regiÃµes administrativas de Santa Cruz e Guaratiba, 
incluindo tambÃ©m os bairros de PaciÃªncia, Sepetiba, Areia Branca e JesuÃ-tas, 
estive visitando hoje, 5 de abril de 2011, a ESCOLA MUNICIPAL 10-19-011 RONALD 
DE CARVALHO, que fica localizada na antiga Estrada de SÃ£o JosÃ©, atual Estrada 
Victor Duma n
 1636, em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade.
Na foto abaixo (lado esquerdo), a diretora CÃ¡tia Aparecida de Azeredo Leite, da
Escola Municipal Ronald de Carvalho, com a professora Zoraia Leite, que dÃ¡ aula
para duas turmas do 6
 ano experimental e estÃ¡ construÃ-ndo o blog com os alunos.

[FOTO]

 A Escola Municipal RONALD DE CARVALHO Ã© dirigida desde o ano 2000, pela
professora CÃ¡tia Aparecida de Azeredo Leite, que tem como adjunta a professora 
Viviane MendonÃ§a dos Santos Silva e como coordenadora pedagÃ³gica a professora 
Sandra L
cia da Silva Juvita.

[FOTO]

Turma do 6
 ano experimental, do 1
 turno da E.M. Ronald de Carvalho

 Ã‰ uma escola que mantÃ©m turmas desde a EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 6
 ano experimental, com cerca de 600 alunos matriculados, com uma turma de 
RealfabetizaÃ§Ã£o 1, no segundo turno.

 A diretora CÃ¡tia vai contando com entusiasmo contagiante, toda a sua 
trajetÃ³ria como professora da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o, desde a sua 
formaÃ§Ã£o pela antiga Escola Normal Sara Kubitschek, passando pela primeira 
escola onde trabalhou a E.M Felipe CamarÃ£o, localizada em Sepetiba, de onde 
seguiu para a E.M. AldebarÃ£, depois para a Francisco Caldeira de Alvarenga e 
Vivaldo Vasconcelos, antes de passar uma temporada na 10
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 CRE, de onde veio, em 1995, para a E.M Ronald de Carvalho, onde se encontra 
atÃ© hoje.

[FOTO]

 HÃ¡ uma placa de bronze afixada em ponto de destaque da escola, 
confirmando que a E.M. RONALD DE CARVALHO foi inaugurada no dia 19 de abril de 
1954, na presidÃªncia de Get
lio Vargas, sendo prefeito do Distrito Federal DulcÃ-dio EspÃ-rito Santo Cardoso
e secretÃ¡rio geral de educaÃ§Ã£o e cultura, o professor Roberto Bandeira 
Accioli.

 CÃ¡tia faz questÃ£o de mostrar um quadro com a caricatura do patrono 
(Ronald de Carvalho) feita em 2008, pelo aluno SÃ©rgio Roberto, da turma 1501.

[FOTO]

 A Escola Municipal Ronald de Carvalho Ã© muito bem organizada. HÃ¡ 
murais produzidos com esmero e dedicaÃ§Ã£o, em todas as salas de aulas, no 
laboratÃ³rio de informÃ¡tica, sala da coordenaÃ§Ã£o e dos professores, 
refeitÃ³rio, sala de leitura e tambÃ©m no pÃ¡tio interno, onde as turmas 
costumam formar todos os dias na entrada do primeiro e do segundo turnos. A 
diretora mostra o mural principal, onde se encontram todas as prestaÃ§Ãµes de 
contas da escola, a lista de todos os alunos aniversariantes do mÃªs, horÃ¡rios,
metas do IDEB com os 
ltimos resultados alcanÃ§ados, composiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil e 
informaÃ§Ãµes gerais de interesse dos pais e responsÃ¡veis, dos professores e 
dos alunos.

[FOTO]
Todas as segundas-feiras 
 declara a diretora CÃ¡tia Leite - fazemos o acolhimento dos alunos cantando o 
Hino Nacional, tanto na entrada do primeiro, como tambÃ©m no segundo turno. Nos 
demais dias da semana, na hora do acolhimento, as turmas cantam uma canÃ§Ã£o 
previamente escolhida, que esteja relacionada com algum acontecimento importante
daquele mÃªs ou quinzena. TambÃ©m Ã© feita a leitura, por alunos selecionados, 
com uso do microfone, de trechos de um livro, que tenha sido indicado pelos 
professores e emprestado aos alunos.

[FOTO]
Professora Sandra L
cia, coordenadora pedagÃ³gica da E.M. Ronald de Carvalho na entrada da Sala de 
Leitura da escola.

 Em companhia da coordenadora pedagÃ³gica Sandra L
cia, percorro todas as dependÃªncias da Escola Municipal Ronald de Carvalho, 
visitando sala por sala, cumprimentando professores e alunos e vou confirmando o
entusiasmo daqueles que trabalham apostando em uma escola, onde todos estÃ£o 
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empenhados no cumprimento das metas, programas e aÃ§Ãµes da Secretaria Municipal
de EducaÃ§Ã£o da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por uma educaÃ§Ã£o de 
qualidade.

 Sobre o 6
 ano experimental, converso com as professoras Alexsandra Santos e Zoraia Leite,
que assumiram as turmas desde o inÃ-cio deste ano letivo de 2011. O entusiasmo 
Ã© tÃ£o contagiante que chega a emocionar quem visita as turmas, ou conhece um 
pouco do trabalho desenvolvido por elas.

 Zoraia e Alexsandra, com o apoio e interesse participativo dos seus 
alunos, dos demais colegas e principalmente, da diretora CÃ¡tia e da 
coordenadora pedagÃ³gica Sandra, jÃ¡ conseguiram editar o primeiro n
mero do jornalzinho intitulado 
Sexto 
 O jornal das turmas do sexto ano da Escola Municipal Ronald de Carvalho
 e jÃ¡ estÃ£o construindo o blog, que estaremos divulgando aqui no RIOEDUCA.

[FOTO]

 .

 As reportagens do jornal 
Sexto
, da E.M Ronald de Carvalho, foram todas redigidas pelos alunos, com a revisÃ£o 
textual feita pelas professoras Zoraia e Alexsandra. HÃ¡ 
NotÃ-cias da nossa Comunidade
, enviadas pela aluna Rayssa, da turma 1602, matÃ©ria intitulada 
Desrespeito aos pedestres
, tambÃ©m de autoria da Rayssa, que fala sobre os carros que passam em alta 
velocidade em frente Ã  escola e uma notinha sobre a nova farmÃ¡cia inaugurada 
na Rua Aurora, escrita pela aluna Ana ClÃ¡udia, tambÃ©m da turma 1602. Para o 
prÃ³ximo n
mero do jornal 
Sexto
 jÃ¡ hÃ¡ um tema proposto: O Matadouro Industrial de Santa Cruz, onde hoje 
funciona a FAETEC, no Largo do BodegÃ£o. Vale lembrar que tanto a FAETEC quanto 
o Largo do BodegÃ£o ficam relativamente prÃ³ximos Ã  E.M. Ronald de Carvalho.

 RONALD DE CARVALHO, o Patrono da Escola, Ã© personagem conhecido entre 
os alunos e professores e tem o seu retrato e biografia divulgados para o 
conhecimento de todos. A coordenadora Sandra L
cia informa que no prÃ³ximo dia 13 de abril de 2011, durante o centro de estudos
integral, os professores estarÃ£o participando da atualizaÃ§Ã£o do Projeto 
PolÃ-tico PedagÃ³gico, com a inclusÃ£o de informaÃ§Ãµes sobre o patrono, alÃ©m 
de acrÃ©scimos sobre novos professores, inclusÃ£o do 6
 ano experimental, sa
de escolar, educopÃ©dia, entre outros temas.
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 Sobre o Patrono, a diretora CÃ¡tia lembra que ele foi um dos 
participantes da primeira fase do Movimento Modernista, de 1922, causando o 
maior esc
ndalo ao declamar, em um dos eventos da Semana de Arte Moderna, o poema 
Os Sapos
, de autoria de Manuel Bandeira. Isso ocorre porque o poema satiriza 
violentamente a poesia e, sobretudo os poetas parnasianos, que sÃ£o comparados a
sapos coachando. Autor de vÃ¡rios livros, entre os quais 
Toda a AmÃ©rica
, Ronald de Carvalho morreu em 1935, na cidade do Rio de Janeiro, vÃ-tima de 
acidente de automÃ³vel, quando ocupava o cargo de SecretÃ¡rio da PresidÃªncia da
Rep
blica. Neste mesmo ano de 1935, foi eleito 
PrÃ-ncipe dos Prosadores Brasileiros
 em substituiÃ§Ã£o ao poeta e escritor Coelho Neto.
Na imagem abaixo, capa do livro 
Toda a AmÃ©rica
 com o retrato e caricatura do patrono da escola, Ronald de Carvalho.

[FOTO]

 No prÃ³ximo dia 19 de abril, a E. M. RONALD DE CARVALHO estarÃ¡ 
comemorando 57 anos de fundaÃ§Ã£o e jÃ¡ estÃ¡ se preparando para um grande 
evento, com apresentaÃ§Ã£o teatral pelos alunos, montagem de exposiÃ§Ã£o de 
fotografias, desenhos e trabalhos produzidos em sala, e m
sica ao som do teclado, com acompanhamento pelos professores da escola.

Na foto acima,da abertura desta postagem.: Da esquerda para a direita: Sandra L
cia, coordenadora pedagÃ³gica, Zoraia Leite e Alexsadra Santos, professoras do 6
 ano experimental e CÃ¡tia Aparecida de Azeredo Leite, diretora da Escola 
Municipal 10-19-011 RONALD DE CARVALHO. Foto de Sinvaldo Souza, tirada em 05 de 
abril de 2011

 Sinvaldo do Nascimento Souza

 Professor Representante da 10
 CRE no RIOEDUCA
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Prof. Sinvaldo, obrigada por tÃ£o agradÃ¡vel visita em nossa escola, hoje. Que 
trabalho bonito! Vc realmente Ã© nossa "referÃªncia" na 10Âª CRE.
Volte sempre!
CÃ¡tia
Postado por 
CATIA
 em 05/04/2011 22:39

ParabÃ©ns a todos os integrantes dessa escola: professores, funcionÃ¡rios, pais 
e alunos. =D
Postado por 
Ana Nunes
 em 06/04/2011 04:24

NOSSA, QUE LINDO!! TENHO OU NÃƒO MOTIVOS PARA ADMIRAR VOCÃŠS MEUS HELPSSS!!! 
 VOCÃŠS MERECEM TODO O SUCESSO DO MUNDO. UMA EQUIPE COMO ESSA JAMAIS PODERÃ SER 

DESFEITA. PENSEM NISSO. A UNIÃƒO Ã‰ A ALMA DO NEGÃ“CIO. MAIS UMA VEZ, 
PARABÃ‰NS!!!!!!!!!!!
Postado por 
DAYSE GOMES DE SOUZA BENTO
 em 06/04/2011 07:56

Mais uma postagem caprichada do nosso historiador e que muito nos inspira. Achei
muito interessante o jornal Sexto, belo projeto das turmas de 6Âº ano. ParabÃ©ns
a toda equipe da E.M. Ronaldo de Carvalho pelo excelente trabalho.
Postado por 
Marcia Rioeducadora 9Âª CRE
 em 06/04/2011 10:44
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ParabÃ©ns! Realmente essa Escola possui uma equipe bem organizada, jÃ¡ trabalhei
lÃ¡ .
Postado por 
Vilma Lemos
 em 06/04/2011 12:39

Ã‰ muito bom ver e saber que um trabalho estÃ¡ sendo reconhecido, vocÃªs 
merecem!
Eu que fiz parte deste grupo por 2 anos, sei que apesar da "dureza" da querida 
diretora, rsrsrsrs, tudo Ã© feito para o melhor de todos, parabÃ©ns por tudo!
Beijos!!!!!!!
Adriana POrtela
Postado por 
Adriana Vicente Portela
 em 06/04/2011 12:49

VocÃªs estÃ£o de  parabÃ©ns!
Fico muito feliz com o sucesso da primeira Escola Municipal que trabalhei.
Postado por 
ANA MARIA DE SOUZA JACOB
 em 08/04/2011 23:15

PARABÃ‰NS SOU ALUNA DESTA ESCOLA A 7 ANOS E A AMO MUITO .
REALMENTE ELA Ã‰ MUITO ORGANIZADA 

 PARABÃ‰NS A PROFESSORES,ALUNOS,A DIREÃ‡ÃƒO, FUNCIONÃRIO ETC.

 BEIJOS: PRIMEIRA SECRETÃRIA DIRETORA EXECUTIVA DO GRÃŠMIO ESTUDANTIL DA UNIDADE 
ESCOLAR
Postado por 
Livia almeida
 em 27/06/2011 14:54

PARABÃ‰NS PARABÃ‰NS A VOCÃŠ PARABENS A ESCOLA RONALD DE CARVALHO
Postado por 
Livia almeida
 em 27/06/2011 16:03

olÃ¡ parabÃ©ns a escola Ronald
Postado por 
primeira secretÃ¡ria da diretoria executiva do grÃªmio estudantil(Livia)
 em 28/06/2011 12:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/04/2011

 <TÃTULO>
EDUCAÃ‡ÃƒO AMBIENTAL ATRAVÃ‰S DA INTERNET
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<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, meioambiente.
Elaine Amaro Neves
 Ã© professora de CiÃªncias da Rede e tambÃ©m produtora de aulas da educopÃ©dia.

 Seu trabalho foi apresentado durante o
 V FÃ³rum de EducaÃ§Ã£o Ambiental em Goi
nia
 em 2004 e este trabalho foi desenvolvido com a turma de PEJA, da E.M. Prof. 
Gilberto Bento da Silva, na 9
 CRE. Ã‰ um trabalho em forma de slides criando um painel.

 Ã‰ interessante perceber que jÃ¡ em 2004 a professora desenvolvia 
trabalhos envolvendo tecnologia e pesquisa na internet.

[FOTO]

 A professora Elaine atualmente estÃ¡ na 10
 CRE e tem vontade de continuar realizando projetos como este.

 Podemos ter acesso ao trabalho, completo, da professora neste link:
https://docs.google.com/present/view?id=dfd2gh78_87dscdp9fv
revision=_latest
start=0
theme=blank
authkey=CICXopED
cwj=true

 Elaine desejamos sucesso a vocÃª e aguardaremos outros trabalhos.
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9Âªcre
(227)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

Elaine, vc Ã© nota mil e ainda com mais um predicado: Ã© minha velha parceira 
nessa caminhada tecnolÃ³gica. Bju e mt sucesso.
Postado por 
Herizete
 em 06/04/2011 22:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/04/2011

 <TÃTULO>
PROJETO NOSSA BRINCADEIRA TEM HISTÃ“RIA  (Blog 9Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

 Na 
E.M. Ministro Alcides Carneiro
, as turmas 1901, 1903 e 1905, pesquisarÃ£o e estudarÃ£o o tema:
JOGOS E BRINCADEIRAS DE ANTIGAMENTE

 Porque hoje os adolescentes sÃ³ pensam em brincar de videogames, jogos 
eletrÃ´nicos, computadores. As brincadeiras tempos atrÃ¡s eram bem mais 
divertidas e alÃ©m de tudo muito saudÃ¡veis e criativas. Mas hoje nÃ£o vemos 
mais essas brincadeiras. A tecnologia e, tambÃ©m, a violÃªncia restringiram as 
brincadeiras fazendo com que os adolescentes fiquem horas e horas na frente do 
computador ou mesmo da televisÃ£o. Jogos eletrÃ´nicos estÃ£o sendo o meio mais 
utilizado. Ficam ocupados em passar fases, em vencer obstÃ¡culos, disputar 
corridas alucinantes. Tudo isto sem sair do lugar, ficando assim a cada dia mais
no sedentarismo.

 Cada turma foi dividida em quatro grupos, onde eles tiveram liberdade de
produÃ§Ã£o para uma apresentaÃ§Ã£o em forma de seminÃ¡rio. A ideia Ã© conhecer 
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as brincadeiras de geraÃ§Ãµes mais velhas.

 Por isso, o trabalho deste bimestre serÃ¡:

 1- Fazer uma entrevista com uma pessoa de mais de 50 anos e perguntar:

 Qual brincadeira ou jogo que vocÃª costumava brincar na inf
ncia?

 Como era essa brincadeira/jogo?

 E como vocÃª aprendeu?

 VocÃª gostava?

 Onde era realizada?

 Os garotos brincavam com as meninas? Ou havia separaÃ§Ã£o entre as 
brincadeiras?

 Obs.: Os alunos poderiam fazer mais perguntas na entrevista. Poderiam 
atÃ© filmar, como se fossem jornalistas.

 2- Pesquisar o que sÃ£o jogos populares?

 3- Pesquisar o que Ã© SEDENTARISMO e quais suas consequÃªncias na vida 
de uma pessoa.

 4- Pesquisar e trazer: uma CIRANDA, um JOGO ANTIGO, um BRINQUEDO 
ARTESANAL (que a gente mesmo constrÃ³i) que se brincava antigamente.

[FOTO]

 Este conte
do foi retirado do Blog da E.M. Ministro Alcides Carneiro.

 Para conhecer o Blog acesse:
http://amigosdaalcides.zip.net/
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

Meus alunos ficaram felizes ao ver que suas turmas, os seus trabalhos sÃ£o 
divulgados pelo Rioeduca. Sentiram importantes e, alguns, mudaram o conteÃºdo de
seus trabalhos porque eu falei que postaria no blog.
Obrigada MÃ¡rcia"
Postado por 
Herizete Staneck
 em 08/04/2011 09:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/04/2011

 <TÃTULO>
VISITAS ILUSTRES E HOMENAGEM A ZUZU ANGEL NO BLOG DA C.M. ZUZU ANGEL / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, creches.
NOVAS POSTAGENS
NO BLOG
C.M. ZUZU ANGEL

[FOTO]
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No dia 1
, nossa creche teve a honra de receber visitas ilustres...

 Recebemos a jornalista Hildegard Angel, filha da nossa querida Zuzu 
Angel, a SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin com sua Assessora Mariza 
Lomba, o Gerente de Projeto de EducaÃ§Ã£o Infantil Eduardo PÃ¡dua e a 
Coordenadora da 6
 CRE, nossa querida Rejane
.

[FOTO]

Um dia muito especial para a nossa creche...
Quando Hildegard Angel chegou a creche, Marilene, a diretora, se emocionou e lhe
disse: 
Ter vocÃª aqui Ã© como ter a presenÃ§a de sua mÃ£e
...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
NOTAS ( NOVAS POSTAGENS) 

 Blog C.M. Zuzu Angel -
http://cmzuzuangel.blogspot.com/

 1 - 
Visitas Ilustres na CM Zuzu Angel
http://cmzuzuangel.blogspot.com/2011/04/visitas-ilustres-na-cm-zuzu-angel.html

 2- 
Instituto Zuzu Angel visita a Creche Municipal Zuzu Angel!
http://cmzuzuangel.blogspot.com/2011/04/instituto-zuzu-angel-visita-creche.html

 3 -
Homenagem a Zuzu Angel
http://cmzuzuangel.blogspot.com/2011/04/nossa-homenagem-zuzu-angel.html

 4 - E no blog de Hildegard Angel - 
Coluna da Hilde visita a Creche Municipal Zuzu Angel
http://noticias.r7.com/blogs/hildegard-angel/2011/04/05/coluna-da-hilde-visita-a
-creche-municipal-zuzu-angel/

 5 - 
Textos retirados do blog C.M. ZUZU ANGEL - visitem o blog e vejam as postagens 
completas ----
http://cmzuzuangel.blogspot.com/

Página 2301



RIOEDUCA 1

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Obrigado pelo carinho, queridos amigos do RioEduca.
Bjks,
Marilene
Postado por 
Marilene
 em 06/04/2011 18:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/04/2011

 <TÃTULO>
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NOVAS POSTAGENS NO BLOG DO CIEP GLAUBER ROCHA / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

 NÃ³s somos o CIEP GLAUBER ROCHA 2011... De bem com a vida!
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

 [VÃDEO]

 VÃ-deo de comemoraÃ§Ã£o do niver do CIEP

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa o vÃ-deo ficou Ã³timo!! Bela iniciativa de fazer esta produÃ§Ã£o que 
retrata o trabalho desta unidade. ParabÃ©ns a equipe do CIEP Glauber Rocha.
Postado por 
Marcia Rioeducadora 9Âª CRE
 em 06/04/2011 09:46
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 05/04/2011

 <TÃTULO>
NOVAS POSTAGENS NO BLOG CONEXÃƒO DAS ARTES / SME-RJ

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, capacitaÃ§Ã£o.
CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

6Âªcre
(247)
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artesvisuais
(68)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/04/2011

 <TÃTULO>
A Escola Municipal JosÃ© de Mello e o papel da FamÃ-lia no desempenho escolar do
aluno

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, eventos.

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Que saudades dessa Escola!
Postado por 
Thamiris
 em 07/09/2011 22:26

A primeira Ã© a Ã¡rvore genealÃ³gica familiar.
Nascemos, crescemos com o saber e ensinamento dos pais.
A segunda Ã¡rvore genealÃ³gica escolar, em particular Escola JosÃ© de melo. Eu 
sou um fruto desta Arvore fabulosa, onde as minhas bases estÃ£o firmadas atÃ© o 
presente momento.
E me orgulho de ter minha filha LAURA CRISTINA ligada no mesmo tronco.
Obrigado.
Ex. Aluno: Marco Antonio.
Postado por 
Arvore GenealÃ³gica
 em 22/09/2011 10:29

Estudei na Escola JosÃ© de Mello na dÃ©cada de 70, mas as lembranÃ§as do lugar e
dos colegas acompanham me atÃ© hoje. Sinto saudades dessa Ã©poca, e orgulho de 
ter estudado nesse local maravilhoso. Nossa professora: "tia" Maria InÃªs foi , 
com certeza, a maior responsÃ¡vel pela tranquila transiÃ§Ã£o entre a saÃ-da dos 
braÃ§os maternos e a descoberta de um mundo de conhecimento. A paciÃªncia, o 
carinho e a dedicaÃ§Ã£o dessa mulher foram as fÃ³rmulas para nosso aprendizado. 
Hoje, moro em brasÃ-lia, sou militar e bacharel em Direito, pÃ³s-graduado e 
tambÃ©m professor, mas sei que foi durante esse perÃ-odo mÃ¡gico da minha vida 
que os meus alicerces se estabeleceram. AgradeÃ§o muito a Deus a oportunidade de
ter estudado nessa escola, ter conhecido os amigos que aÃ- conheci e mais do que
tudo ter sido o aluno "sabichÃ£o"  da "tia" Maria InÃªs,como ela me nomeou, por 
que me metia a saber de tudo. ParabÃ©ns Escola Municipal JosÃ© de Mello - 
Roberto Carlos Augusto Reis
Postado por 
Roberto Carlos Augusto Reis
 em 10/02/2012 20:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/04/2011
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 <TÃTULO>

GEC Orsina da Fonseca

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, gec.

      Hoje gostaria de apresentar a 
vocÃªs o blog do GEC Orsina da Fonseca que Ã© uma das 10 escolas onde funciona o
GinÃ¡sio Carioca.Chamou a minha atenÃ§Ã£o a formataÃ§Ã£o deste blog que nÃ£o 
esqueceu de ninguÃ©m.

      Todos os segmentos responsÃ¡veis
pelo sucesso de uma educaÃ§Ã£o de excelÃªncia estÃ£o aqui comtemplados: alunos, 
professores, direÃ§Ã£o, funcionÃ¡rios e responsÃ¡veis.

      VÃ¡rios vÃ-deos registram o bom 
trabalho realizado por alunos e professores. Fiquei com vontade de conhecer 
pessoalmente esta escola!

      E vocÃªs? Bem vamos comeÃ§ar 
navegando pelo blog?
http://ginasioexperimentalcarioca.wordpress.com/

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/04/2011

 <TÃTULO>
Jornal F.B.I. (Fazendo o Bem na Irineu)

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

[FOTO]

A professora Geralda Cristina da Sala de Leitura Monteiro Lobato, da E.M. Irineu
Marinho enviou para o Rioeduca um vÃ-deo realizado na escola em 2010.

Vale a pena conferir e aprender com os alunos:

 [VÃDEO]

O vÃ-deo foi o resultado do projeto: 
Do Planeta Irineu, cuido eu!
.

A ideia do Jornal FBI (Fazendo o Bem da Irineu) surgiu a partir da conversa com 
alunos do 8.
 ano da turma 1801, frequentadores assÃ-duos da Sala de Leitura. Percebendo que 
eles gostavam de fazer 
programas de rÃ¡dio
, Geralda os convidou para eleborarem o FBI com ela.

O resultado foi um texto simples e divertido com situaÃ§Ãµes do dia a dia em que
hÃ¡ desperdÃ-cio de Ã¡gua. ApÃ³s os ensaios, as cenas foram filmadas nos 
espaÃ§os da escola e logo depois o vÃ-deo foi editado.

Ela destaca e agradece aos professores da 1801 que contribuÃ-ram para que os 
ensaios acontecessem e principalmente aos alunos envolvidos pelo empenho e 
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dedicaÃ§Ã£o demonstrados durante toda a execuÃ§Ã£o do projeto.

O projeto do jornal foi elaborado pela professora Geralda Cristina como 
apresentaÃ§Ã£o final do Curso Por Dentro dos Meios, realizado em 2009.

A culmin
ncia do projeto se tornou uma grande Feira de CiÃªncias!

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã  equipe e alunos da

Escola Municipal 05.15.030 Irineu Marinho

pelo belo projeto!

VocÃª quer divulgar seu projeto tambÃ©m?

Envie
seu projeto por e-mail (conte um pouco da histÃ³ria do projeto, envie fotos, 
slides ou
vÃ-deos para que possamos publicar aqui no portal Rioeduca).
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rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 09/04/2011

 <TÃTULO>
Rioeducadores de Luto

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

NÃ£o dÃ¡ pra medir a dor, nÃ£o dÃ¡ pra medir a perda, nÃ£o dÃ¡ pra medir o 
desespero... Mas Ã© neste momento que, como FÃªnix, precisamos encontrar forÃ§as
pra renascer das cinzas... Receber e distribuir forÃ§as... Engolir a tristeza, 
juntar os pedaÃ§os, pois muitos ainda precisam de nÃ³s. Precisamos acalmar cada 
coraÃ§Ã£o contrito, inclusive o nosso.

Em vez de buscar motivos que tentem explicar o inexplicÃ¡vel, ou antes que 
tomemos qualquer outra atitude pungente que nos traga ainda mais dor e 
sofrimento, o que mais necessitamos neste momento Ã© de uniÃ£o e de 
solidariedade. E que assim mostremos ao mundo que somos uma REDE, cuja trama, 
apesar de tamanha complexidade e extensÃ£o, Ã© tecida por fios fortes e um ponto
em comum: guiar os caminhos dos que nos sÃ£o confiados, fazendo o melhor que 
podemos para tornÃ¡-los cidadÃ£os de bem.

Somos uma rede... Pescamos sonhos... E sonhamos!
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rioeduca
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 <COMENTÃRIOS>

Estamos todos entristecidos...
Deixo aqui a oraÃ§Ã£o que fiz por todos:

Deus,
dÃ¡ conforto aos coraÃ§Ãµes dessas famÃ-lias
neste momento tÃ£o difÃ-cil.
Deus,
receba estas crianÃ§as no teu reino,
pois elas perderam suas vidas
inocentemente.
Deus,
dÃ¡ serenidade aos que confortarÃ£o estas famÃ-lias,
pois elas precisarÃ£o de todo nosso apoio
neste momento de dor.
Deus,
que esssa maldade nÃ£o feche nossos coraÃ§Ãµes
para o amor, a fraternidade,
a solidariedade e a fÃ©.
AmÃ©m.
Postado por 
Ivanise
 em 08/04/2011 00:53

Querida amiga Ivanise,
Aproveitei para orar tambÃ©m...
Que Deus dÃª forÃ§as Ã s famÃ-lias e que sustente a nossa FÃ‰ em dias 
melhores!!!
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 08/04/2011 01:02

Página 2311



RIOEDUCA 1
Sou espiritualista,sempre tentando a busca evolutiva,mas mesmo agradeÃ§ida ao 
Senhor, nosso mentor , por estarmos juntos nessa jornada, neste planeta, rogo 
por tdos os que nesse momento nÃ£o conseguirÃ¢o entender o POR QUÃŠ? JESUS NOS 
CONFORTE E ILUMINE ESSES DIAS QUE VIVENCIAMOS. PAZ E LUZ.
Postado por 
sandrareginaramos
 em 08/04/2011 05:35

estou fazendo parte dessa corrente de oraÃ§Ãµes. Que Deus permita que os 
coraÃ§Ãµes dessas famÃ-lias, educadores e alunos sejam consolados, e que possam 
encontrar forÃ§as para seguir em frente...
Postado por 
Cynthia
 em 08/04/2011 05:58

Vai ser preciso muito tempo para que a dor diminua.
 Dia triste, marcado para sempre na histÃ³ria.
Consola acreditar  que nossas crianÃ§as, que tiveram suas vidas interrompidas 
agora estÃ£o nos braÃ§os do Pai.
Oremos pelas famÃ-lias, professores, amigos para que sejam consolados.
Oremos a cada instante para que nÃ£o falte paz e amor no coraÃ§Ã£o das pessoas.
Oremos para que isso nunca mais aconteÃ§a.
Postado por 
Rute Albanita
 em 08/04/2011 07:20

NÃ£o paro de pensar em algumas questÃµes:"E se fosse na esola que leciono?" "Se 
fossem meus alunos?" "Se fosse minha filha?"
Nada que eu ou alguÃ©m possa falar neste momento amenizarÃ¡ a dor da perda, a 
dor de ver seus amigos, alunos serem brutalmente assassinados. Mas, eu me faÃ§o 
outra pergunta: "SerÃ¡ que se a guarda municipal, que outrora permanecia nas 
unidades escolares, nÃ£o teria evitado, nÃ£o teria minimizado, nÃ£o teria agido 
efetivamente, como o fazia de forma eficaz?" Na escola em que leciono tinha um 
guarda municipal que fora do seu horÃ¡rio de trabalho fazia um projeto soial de 
canto coral. Como os alunos gostavam! Penso que a questÃ£o da seguranÃ§a de 
nossos filhos, alunos, que passam cerca de 1/4 de seu dia na escola, deveria ser
observada com mais profundidade. Estou perplexa, chorei ontem boa parte do tempo
pensando na minha filha, sozinha, sem seguranÃ§a pÃºblica, dentro da escola. Ã‰ 
sÃ³ dor...Mas, tambÃ©m esperanÃ§a que alguma aÃ§Ã£o deverÃ¡ ser tomada sobre 
nossa SEGURANÃ‡A.
Obrigada!
Postado por 
Herizete Staneck
 em 08/04/2011 08:11

Mais uma vez pudemos tirar proveito da situaÃ§Ã£o, mesmo que pareÃ§a que de nada
se possa ressaltar de bom nesse fato. E,se jÃ¡ nao foi ressaltado antes, 
percebamos o quanto o PROFESSOR FAZ A DIFERENÃ‡A, apesar do desespero TODOS OS 
PROFESSORES DESTA ESCOLA PERMANECEU AO LADO DE SEUS ALUNOS, em todos os 
momentos. PARABÃ‰NS COLEGAS PELA DEMONSTRAÃ‡ÃƒO BRILHANTE DE SER HUMANO QUE 
SOMOS TODOS NÃ“S EDUCADORES!
Postado por 
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denise
 em 08/04/2011 08:14

InacreditÃ¡vel o que se passou na manhÃ£ do dia 7. Passei a noite pensando o 
quanto deve estar difÃ-cil para os familiares oraganizarem os pensamentos, para 
aceitar o inaceitÃ¡vel. Vamos cuidar de nossos jovens! Cada um faz diferenÃ§a 
para o bem, ou para o mal. Estou enviando Daimoku em solidariedade aos 
falecidos, e aos sobreviventes hospitalizados.
Postado por 
Ana
 em 08/04/2011 08:17

Estamos realmente muito tristes. Fala-se em falta de seguranÃ§a nas escolas. Ã‰ 
preciso melhorar este aspecto? Sim, com certeza. Mas em uma situaÃ§Ã£o como 
esta, me pergunto: Adiantaria? Um homem DESUMANO, CRUEL, INSANO, entra em uma 
escola, munido de um pequeno arsenal ( mas o suficiente para acabar com dezenas 
de vidas ), de forma premeditada, chega a participar de uma comemoraÃ§Ã£o e 
acaba com VIDAS, de forma tÃ£o fria... 
Nossa!!! Sou professora da Rede e coordenadora pedagÃ³gica na minha escola e 
muitas coisas passaram pela minha cabeÃ§a no momento em que soube e lembrei, 
imediatamente, que no dia anterior estÃ¡vamos realizando uma culminÃ¢ncia a fim 
de comemorar os 35 anos de histÃ³ria da nossa escola. Ã‰, continuo abalada com 
tudo isso...
Postado por 
Cristina Gross Monteiro
 em 08/04/2011 08:23

CoraÃ§Ã£o aos pedaÃ§os. Vamos Ã  escola para crescer e vermos nossos alunos 
crescerem. Ã‰ inadmissÃ-vel uma tragÃ©dia assim.
Deixo com vocÃªs Renato Russo, nosso poeta moderno:
EscuridÃ£o jÃ¡ vi pior
De endoidecer gente sÃ£.
Espera que o Sol jÃ¡ vem.

E que venha o Sol confortar nossa dor!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 08/04/2011 08:51

HÃ¡ certas que deveriam ser usadas somente com muito cuidado. Principalmente, a 
palavra D. Antes de uma sÃ©ria investigaÃ§Ã£o sobre as causas e condiÃ§Ãµes 
desse lamentÃ¡vel fato, deverÃ-amos nos questionar atÃ© que ponto D. tem algo 
nisso. Ou se foram fatos humanos que deveriam ser repensados. O aparentemente 
inexplicÃ¡vel Ã© muitas vezes uma situaÃ§Ã£o complexa que exige estudo e 
reflexÃ£o. O objetivo de tal reflexÃ£o nÃ£o Ã© encontrar culpados, mas pensar 
avaliar as causas e consequencias desses fatos. Fatos dessas dimensÃµes colocam,
necessariamente, sob questionamento nossos modos de agir sociais.
Postado por 
Luis Cesar Nunes
 em 08/04/2011 09:01

Que Deus nos ilumine, acalme e fortaleÃ§a...
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Postado por 
ClÃ¡udia Medina e equipe do Ciep Ismael Nery
 em 08/04/2011 09:40

 ESTAMOS TODOS UNIDOS EM ORAÃ‡ÃƒO PELOS FAMILIARES, PROFESSORES, FUNCIONÃRIOS E 
ALUNOS. QUE DEUS ESTEJA AO NOSSO REDOR DERRAMANDO CHUVAS DE BENÃ‡ÃƒOS NOS 
CORAÃ‡Ã•ES DOS HOMENS.
Postado por 
Regina Brum
 em 08/04/2011 09:58

Estamos todos profundamente sofridos com o que aconteceu. Mas o que aconteceu 
merece uma profunda reflexÃ£o.Temo comportamentos de "imitaÃ§Ã£o". Nossa 
sociedade estÃ¡ muito doente. E nÃ³s, professores, nossos alunos estamos muito 
expostos a inÃºmeras formas de violÃªncia. O conceito de "escola aberta" precisa
ser revisto. SerÃ¡ que a escola precisa ser literalmente aberta? Se tivesse uma 
seguranÃ§a efetiva, ela poderia nÃ£o evitar que tivÃ©ssemos vÃ-timas, mas nÃ£o 
terÃ-amos tantas. 
Estamos muito sentidos. Mas tambÃ©m muito assustados. Que Deus, na sua infinita 
misericÃ³rdia, acolha esses espÃ-ritos tÃ£o prematuramente e violentamente 
desencarnados. Paz e lucidez para todos nÃ³s.
Postado por 
Luisa
 em 08/04/2011 10:36

Desejamos que Deus conforte o coraÃ§Ã£o de TODOS!!!
Postado por 
Equipe 08.17.023
 em 08/04/2011 10:36

Estamos juntos, unidos! A uniÃ£o de pensamentos e sentimentos movem o Mundo! Que
todo nosso carinho seja sentido por todas as vÃ-timas de violÃªncia!
Postado por 
lucy ribeiro
 em 08/04/2011 11:49

Os tenebrosos acontecimentos de ontem atingiram todas as escolas (pÃºblicas e 
privadas) do nosso RJ, somos todos sobreviventes desse massacre, mas nÃ£o vamos 
dar forÃ§a aos seres que se alegram no mal, continuemos a orar e a ajudar nossos
colegas e alunos a passarem por isso tudo de uma forma saudÃ¡vel! Que Jesus 
ampare a todos!
Postado por 
Giselle Portela
 em 08/04/2011 12:12

Que Deus ilumine essas famÃ-lias, que sofridas choram a partida de pessoinhas 
ainda tÃ£o tenras,inocentes...O conforto Ã© que ANJOS olham por nÃ³s  e pelas 
suas famÃ-lias a partir desse lamentÃ¡vel epsÃ³dio.
Postado por 
Maria InÃªs Cresci
 em 08/04/2011 13:50
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HÃ¡ horas em nossa vida que somos tomados por uma enorme sensaÃ§Ã£o de 
inutilidade, de vazio. Questionamos o porquÃª de nossa existÃªncia e nada parece
fazer sentido. Concentramos nossa atenÃ§Ã£o no lado mais cruel da vida, aquele 
que Ã© implacÃ¡vel e a todos afeta indistintamente: As perdas do ser humano.

Ao nascer, perdemos o aconchego, a seguranÃ§a e a proteÃ§Ã£o do Ãºtero. Estamos,
a partir de entÃ£o, por nossa conta. Sozinhos. ComeÃ§amos a vida em perda e nela
continuamos.

Vivemos em grande conflito. O mundo todo nos parece inadequado aos nossos sonhos

ah! os sonhos!!! Ganhamos muitos sonhos. 
Sonhamos dormindo, sonhamos acordados, sonhamos o tempo todo.

Paralelamente, ao momento em que perdemos algo, outras possibilidades nos 
surgem. E continuamos a perder e seguimos a ganhar.
NÃ£o podemos deixar pra fazer algo  a cada oportunidade que se apresente, nem 
tentarmos realizar quando estivermos morrendo. Afinal, nÃ£o nos Ã© garantido que
haverÃ¡ mesmo um renascer, exceto aquele que se faz em vida, pelo perdÃ£o a si 
prÃ³prio, pelo compreender que as perdas fazem parte, mas que apesar delas, o 
sol continua a brilhar e felizmente ainda caem grossos pingos de chova , que a 
primavera sempre chegarÃ¡ apÃ³s o inverno, que para sua existencia necessita do 
outono que o antecede.
Que a gente cresÃ§a e nÃ£o envelheÃ§a simplesmente. Que tenhamos boas 
lembranÃ§as e que deixemos boas lembranÃ§as. Que tenhamos juÃ-zo mantendo o bom 
humor e um pouco de ousadia.
Que sejamos racionais, toda vez que pudermos, mas que continuemos a lutar por 
nossos sonhos. E, principalmente, que nÃ£o digamos apenas eu te amo, mas ajamos 
de modo que aqueles a quem amamos, sintam-se amados mais do que  se saibam 
amados.
Afinal,  Ã© o tempo!  NÃ£o Ã© nada em relaÃ§Ã£o a grande missÃ£o. E que missÃ£o!

Que vocÃªs, anjos  descansem  em Paz!
Postado por 
lucia
 em 08/04/2011 13:56

Que Deus nos dÃª muita forÃ§a e coragem para seguirmos fazendo o nosso trabalho 
de educador.
   Rogo ao Pai pelas famÃ-lia das crianÃ§as que se foram, e que Deus as acolha 
em seus braÃ§os para uma vida eterna. Ã‰ essa certeza que ainda nos faz 
prosseguir.
Postado por 
Marisa de Macedo Morais
 em 08/04/2011 14:10

Com muito carinho e solidariedade aos parentes e amiguinhos das crianÃ§as, que 
tiveram suas vidas ceifadas, aos funcionÃ¡rios e professores da EM Tasso da 
Silveira, um poema psicografado por Chico Xavier em setembro de 1991.
Que os anjos do Senhor possam estar trazendo calma e entendimento para este 
momento de tristeza.
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NUNCA ESMOREÃ‡A 

Alma fraterna, recorda:
Os momentos infelizes
parecem noites de crises
Em que o cÃ©u lembra um vulcÃ£o;
Ribombam trovÃµes no espaÃ§o,
Coriscos falam da morte,
Passa irado o vento forte,
Tombando troncos no chÃ£o...
Os animais pequeninos
Gritam pedindo socorro
Descendo de morro em morro,
Cai a enxurrada a correr...
Mas finda a borrasca enorme,
No escuro da madrugada, 
Em riscas de luz dourada,
Vem o novo amanhecer.
Assim tambÃ©m na vida,
Se atravessas grandes provas,
Na estrada em que te renovas,
Guarda a calma ativa e sÃ£;
Sofre, mas serve e caminha,
Vence a sombra que te invade,
Se a hora Ã© de tempestade,
HÃ¡ novo dia amanhÃ£...
Postado por 
Regina Bizarro
 em 08/04/2011 14:17

Somos 8Âª CRE. Somos MunicÃ-pio do RJ. Somos Tasso da Silveira. Somos 
Realengo...Pedimos a Deus a paz, o equilÃ-brio e forÃ§a para amparar aos que 
ficaram e esperanÃ§a para um recomeÃ§o, um novo ciclo de amor.
Postado por 
Adriana Cappola
 em 08/04/2011 14:31

Nosso coraÃ§Ã£o estÃ¡ triste e sÃ³ o tempo irÃ¡ amenizar...temos que seguir em 
frente e acreditar em um futuro de sonhos,pois Ã© isso que nos move e impulsiona
a cada dia. Nossas oraÃ§Ãµes por todas as famÃ-lias. Jussara da Creche Estrela 
do Alagado
Postado por 
JUSSARA
 em 08/04/2011 14:51

Lilian querida, sabia que hoje sairiam as palavras que tanto vocÃª queria ontem.
Texto, simplesmente lindo!

FaÃ§o as minhas todas palavras das colegas abaixo.
Um dia que serÃ¡ marcado para sempre, mas tenho certeza que NUNCA mais 
acontecerÃ¡ na nossa Rede.
Como jÃ¡ diz Caetano Veloso, "AmanhÃ£ serÃ¡ um lindo dia da mais doce alegria".
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Deus vai consolar essas famÃ-lias e crianÃ§as e vai proteger todas as nossas 
crianÃ§as e professores tanto da nossa Rede como as particulares.

Escola Ã©  lugar de sonhos e de futuro e nÃ£o de morte e tragÃ©dia.

Boa tarde para tdos!

"Precisamos acalmar cada coraÃ§Ã£o contrito, inclusive o nosso. " #Amei
Postado por 
Raphaella
 em 08/04/2011 15:01

Hoje 08/04/11, quando entrei em sala de aula, olhei para os alunos e comecei a 
pensar que poderiar ter acontecido essa tragÃ©dia em qualquer  turma ou escola. 
EntÃ£o realizamos um momento de oraÃ§Ã£o e reflexÃµes sobre nossas vida. NÃ£o  
hÃ¡ como falar disso sem  lÃ¡grimas escorrerem. 
Que Deus nos Proteja
Postado por 
FERNANDO BARBOZA
 em 08/04/2011 15:42

NÃ³s profissionais de educaÃ§Ã£o, independente de funÃ§Ãµes ou cargos 
enfrentamos desafios diÃ¡rios. Quem lida diretamente com nossos alunos, sabe a 
responsabilidade que temos. Somos cobrados todos os dias pedagogicamente, 
administrativamente e haja mente... Quem nos respalda??? Quem nos protege??? 
Quem somos nÃ³s??? O que estÃ£o fazendo com nossas escolas??? SaÃºde e 
educaÃ§Ã£o essa Ã© a soluÃ§Ã£o!!! Bonita frase... SerÃ¡ que nunca haverÃ¡ em 
nosso PaÃ-s uma PolÃ-tica Social??? Nosso Brasil Ã© lindo, os nossos 
Brasileirinhos como bem disse Nossa Presidente, sÃ£o os futuros governantes, os 
futuro cidadÃ£os. EstÃ¡ na hora de acabar com briguinhas estÃºpidas entre homens
e mulheres que tÃªm o 
poder de mudar muita coisa em nossa sociedade, nÃ£o importa o tamanho do roubo, 
o que importa Ã© que nÃ£o pode existir roubos, nem abuso de poder e muito menos 
a disputa partidÃ¡ria. Â´Chega!!! Hora de acordar!!! Hoje temos que conter nosso
choro, nosso abraÃ§o a cada um que passou por todo o terrorismo do dia 
07/04/2011. NÃ£o foram somente os pai,os alunos, funcionÃ¡rios, professores com 
ou  sem FunÃ§ao da E.M Tasso da 8*CRE, basta estar vivo, basta ter sentimento, 
basta amar. 
"... Ã‰ PRECISO AMAR AS PESSOAS COMO SE NÃƒO HOUVESSE O AMANHÃƒ..." o nosso luto
estÃ¡ no interior de cada um. Tudo que queremos Ã© "VIVER E NÃƒO TER A VERGONHA 
DE SER FELIZ..." Cada um precisa dizer para o nosso PaÃ-s "... VerÃ¡s que um 
filho teu nÃ£o foge a luta.."
Postado por 
nomeComentario
 em 08/04/2011 17:10

O nosso carinho e a nossa solidariedade a todos que foram atingidos por este ato
de violÃªncia. Que JESUS seja o amparo e o conforto de cada um.
Postado por 
Escola Municipal (05.15.047) Frei Leopoldo
 em 08/04/2011 18:09
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Sempre escutamos: Saudade,Sim! Tristeza, NÃ£o! Diante dessa atrocidade a 
tristeza  toma conta do coraÃ§Ã£o e da mente. Que Deus possa amenizar a dor e 
consolar os coraÃ§Ãµes de todos que perderam seus filhos, amigos e alunos.
Postado por 
TÃ¢nia GonÃ§alves - Equipe ZCSP(10.19.062)
 em 08/04/2011 19:52

Sinto-me profundamente consternada! Este momento Ã© de luto, dor, 
lÃ¡grimas,...Deixo aqui o meu coraÃ§Ã£o e os meus sinceros sentimentos!
Postado por 
Elizabette Gioia Sampaio
 em 08/04/2011 20:21

Nossa Comunidade Escolar ora para que Deus conforte o coraÃ§Ã£o de TODOS OS 
ENLUTADOS!!!
Postado por 
Valeria Dias(Diretora da E/SUBE?CRE(09.18.060) Jorge de Lima
 em 08/04/2011 20:38

Horror e dor muita dor!
Postado por 
Carla - E.M. Conde Pereira Carneiro
 em 08/04/2011 21:32

Este texto me emocionou ...  os Ãºltimos acontecimentos me apavoram ... estou 
aqui junto de nossa REDE tecendo oraÃ§Ãµes para que os familiares destas 
crianÃ§as tenham forÃ§as e que todos tenhamos forÃ§a para nÃ£o desistir 
jamais...QUE DEUS NOS ABENÃ‡OE...
Postado por 
Marise
 em 09/04/2011 11:57

SilÃªncio no coraÃ§Ã£o.
E neste silÃªncio lembrei do grande Bartolomeu Campos Queiroz que sempre fala da
forÃ§a que as palavras tem, da vida que trazem em si.
Palavras podem ser transformadas em aÃ§Ãµes e trazerem concretude aos sonhos. 
Mesmo aqueles sonhos que sÃ£o adormecidos pelas tragÃ©dias.
Ã‰ tempo de acordar algumas palavras e adormecer outras.
Acordo as palavras SONHO, ESPERANÃ‡A E PAZ.
AdormeÃ§o as palavras DESAMOR, DESÃ‚NIMO E DESISTIR.
Postado por 
Kelita
 em 09/04/2011 16:00

A dor que sentimos jamais se igualarÃ¡ Ã  dor dos familiares, das inocentes 
vÃ-timas do massacre ocorrido, mas podemos amenizar sofrimentos, lutando para 
evitar, que tamanha atrocidade volte a acontecer.Que Deus nos ilumine.
Postado por 
MÃ¡rcia TadÃ©a Pagani Zanini
 em 09/04/2011 16:55

Página 2318



RIOEDUCA 1
Estamos orando por todos.Deus traga conforto a todos nÃ³s para continuarmos...
Postado por 
Equipe da E.M 08.17.012 Antonio AustregÃ©silo
 em 09/04/2011 22:42

Que Deus realmente nos dÃª forÃ§as para enfrentar este momento tÃ£o duro triste.
Que Ele em sua infinita misericordia console os coraÃ§Ãµes dessas familias que 
tÃ£o precocemente perderam suas joias preciosas. Muito triste e palavras neste 
momento sÃ£o somente um desabafo pois a dor e imensa.
Postado por 
Fabiane Nogueira
 em 10/04/2011 13:08

Daqui do cantinho de meu lar eu e meu marido mandamos nossos abraÃ§os fraternos 
a todos os que sofreram de perto esta tragÃ©dia e aos coraÃ§Ãµes solidÃ¡rios que
choraram junto...  Besos da professora aposentada.
Postado por 
Rogeria Costa
 em 10/04/2011 16:32

FÃ‰, ESPERANÃ‡A, AMOR  para seguirmos na direÃ§Ã£o da PAZ e na luta em busca de 
dias melhores.Que DEUS esteja conosco.
Postado por 
Fatima
 em 11/04/2011 22:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/04/2011

 <TÃTULO>
Concurso de imagem e slogans sobre GrÃªmio Estudantil Ã© aberto a todos os 
alunos

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]
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10Âªcre
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/04/2011

 <TÃTULO>
CONTOS ANIMADOS - QUER OUVIR?

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, riodeleitores.

A Professora Renata criou o blog 

http://contosanimados.blogspot.com/
em 2009, 

no qual escreve sobre os trabalhos de literatura 

que desenvolve com as crianÃ§as.

Renata Torres Ã© especialista em
Literatura Infanto Juvenil
e Ã© tambÃ©m Professora da Sala de Recursos
da Escola Municipal Tia Ciata, 
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da 1
 CRE.

No blog, a professora compartilha com os leitores as histÃ³rias que lÃª, as 
atividades que realiza, e os eventos que participa.

Quem gosta de contar histÃ³rias, e nÃ£o perde a chance de fazer uma boa leitura 
tem um Ã³timo motivo para ler, seguir e divulgar o blog da Professora Renata.

[FOTO]

[FOTO]

Clique agora e boa leitura!

http://contosanimados.blogspot.com/

1Âªcre
(234)
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 <COMENTÃRIOS>

Estar no site Rioeduca.net me deu novo Ã¢nimo para escrever! Obrigada 
Rioeduca!!!
Postado por 
Renata
 em 10/04/2011 22:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/04/2011

 <TÃTULO>
E.M. Dr. HÃ©lio Pellegrino, uma escola muito especial

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]
HÃ©lio Pellegrino, psicanalista, escritor e poeta brasileiro
PATRONO DA ESCOLA

[FOTO]
Antonia da Silva Muller (na foto acima Ã  esquerda), diretora, e Maria Alice 
Leite de Moraes, adjunta, sÃ£o muito receptivas e atenciosas, mesmo diante de 
todo burburinho normal das escolas, alÃ©m da entrada e saÃ-da constante de 
professores, funcionÃ¡rios e dos responsÃ¡veis que acompanham o dia a dia de 
alguns alunos especiais, do censo escolar presencial, que estava sendo realizado
naquele dia e da visita de professoras vindas do Instituto Helena Antipoff para 
realizar oficinas de m
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sica, artes cÃªnicas e artes plÃ¡sticas com algumas turmas do primeiro turno.

[FOTO]
Na sala especial da professora Tatiane Cunha (foto acima) , o ambiente e de 
animaÃ§Ã£o. Os alunos Lucas, Higor, Rodrigo, Peter, Viviane, Gabriel, Denise e 
Tatiane, jÃ¡ estÃ£o devidamente caracterizados para o inÃ-cio da oficina de 
artes cÃªnicas, sob a orientaÃ§Ã£o da professora do Instituto Helena Antipoff.
Aproveito para conversar com a Tatiane Cunha, que fala entusiasmada sobre o 
poeta e mÃ©dico alagoano, Jorge de Lima, cuja frase 
HÃ¡ sempre um copo de mar para o homem navegar
, escolhida para ilustrar o pÃ´ster da 29
 Bienal de SÃ£o Paulo, 2010, tem inspirado o seu trabalho com a turma e tambÃ©m 
sobre as atividades que pretende desenvolver com os seus alunos, incluindo 
visita ao Museu de Arte Moderna e tambÃ©m a uma exposiÃ§Ã£o de caricaturas que 
estÃ¡ sendo apresentada no shopping de Santa Cruz.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professora MÃ¡rcia, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, ensinando os
alunos a jogar boliche
.

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Realmente Ã© uma escola especial.
Postado por 
Maria JosÃ© Morais de Oliveira
 em 11/04/2011 19:11

Gostei de rever a histÃ³ria da Escola Municipal Especial Dr. HÃ©lio Pellegrino e
dizer que fiz parte desta histÃ³ria.
Que Deus olhe por vocÃªs.
ParabÃ©ns.
Beijos.
Postado por 
Maria Luiza Gomes
 em 12/04/2011 08:33

ParabÃ©ns, Antonia e equipe pelo lindo trabalho realizado na escola.
Postado por 
Maria Regina E.M.CEL Berthier
 em 12/04/2011 08:50

Alunos especiais recebendo o carinho e a atenÃ§Ã£o de profissionais 
especialÃ-ssimos. ParabÃ©ns a todos!
Postado por 
Heloisa Ribeiro
 em 12/04/2011 19:42

Essa Escola mais que especial....o amor Ã© incondicional... um gde beijos a tds 
da Helio !!
Postado por 
Claudia de Moraes Nacimento
 em 12/04/2011 20:53

Ã‰ sempre prazeroso aplaudir e incentivar o que estÃ¡ dando certo. ParabÃ©ns!
Maria de lourdes
Postado por 
Maria de Lourdes de Athayde Costa Cintra
 em 13/04/2011 12:51
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Antonia e toda equipe da escola
 Ã‰ com muita satisfaÃ§Ã£o, alegria e orgulho rever a excelÃªncia e propriedade 
do trabalho realizado por vocÃªs. ParabÃ©ns!!!
Postado por 
ValÃ©ria Costa
 em 13/04/2011 17:09

Antonia e equipe, o que gratifica o nosso trabalho Ã© saber que ainda existem 
escolas que desenvolvem aÃ§Ãµes que servem para  somar na vida dos nossos 
alunos. PARABÃ‰NS!!
Postado por 
Marcos Renovato - Diretor da EM Prof Jorge G Farinha
 em 14/04/2011 18:35

ParabÃ©ns  colegas!!!! Em  nossa  creche  temos  dois  aluninhos  "especiais", 
realmente  especiais  pela  alegria   que  sentimos  em  conviver  com  eles. 
Imagino  vcs  com  um  nÂº  maior  de  crianÃ§as,  esse  trabalho  Ã©  muito  
lindo.
Postado por 
MÂª LÃºcia  Medeiros
 em 14/04/2011 23:01

VocÃªs sÃ£o motivo de orgulho para todos nÃ³s! SÃ£o mestres e anjos! Anjos que 
amam, que protegem e que educam.
Postado por 
Cristiane Stancato
 em 15/04/2011 15:01

ANTÃ”NIA 

ParabÃ©ns pelo brilhante trabalho que vocÃª vem realizando juntamente com sua 
equipe,vocÃªs sÃ£o pessoas escolhidas por DEUS.
         ISAURA
Postado por 
ISAURA BATISTA RODRIGUES
 em 15/04/2011 20:34

parabens a todos , nao so os alunos sao especial , mais todos que nela 
trabalham...tenho um lindo bebe com sindrome de west e quero muito participar 
dessa escola com vcs!!!! parabens.
Postado por 
eloiza helena
 em 19/06/2011 22:41

A escola HÃ©lio Pellegrino Ã© a melhor escola para aprender a lhe dar com a vida
e como professor!! Bjs Saudades...
Postado por 
Patricia Luzia
 em 14/11/2011 22:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
SÃ¡bado, 09/04/2011

 <TÃTULO>
PET ALZIRA ARAÃšJO â€“ BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

 O
 PÃ³lo de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho Alzira Ara
jo (9
 CRE)
 Ã© uma Unidade Educacional, supervisionada pelo Programa de ExtensÃ£o 
Educacional, que atende prioritariamente alunos matriculados na Rede Municipal 
de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, oferecendo 
oficinas
 tendo o Trabalho como princÃ-pio educativo.

 Prezados Internautas, em todos os povos do mundo, em todas as Ã©pocas da
humanidade, o que se espera de uma nova geraÃ§Ã£o Ã© que ela aprenda os 
ensinamentos dos mais velhos e siga os passos daqueles que jÃ¡ trilharam muitos 
caminhos. Os pais esperam dos seus filhos que os escutem e ponham em prÃ¡tica, o
que eles lhes ensinam. Os professores se orgulham dos alunos que os seguem. O 
conhecimento nÃ£o Ã© somente assimilar passivamente um saber, um conte
do, um objeto. Admitimos a ideia de que devemos partir de algo, mas para que 
haja conhecimento esse algo deve ser transformado, repensado, ter que adquirir 
novo significado e ser reelaborado. Podemos fazer isso em conjunto, com outros 
indivÃ-duos, mas cada um, individualmente, precisa contribuir com sua parcela de
intelectualidade e de aÃ§Ã£o. Juntos queremos, nesse novo ano letivo 
fortalecermos nosso espÃ-rito para que os objetivos almejados em nossos projetos
sejam alcanÃ§ados com sucesso. E nesta caminhada precisaremos de perseveranÃ§a, 
senso de compromisso, dedicaÃ§Ã£o, entrosamento e responsabilidade. Ã‰ com esse 
espÃ-rito e amor pela educaÃ§Ã£o, que damos as boas vindas e iniciamos nossas 
atividades em 2011. Esperamos que todos nÃ³s possamos nos apropriar dos saberes 
que nos serÃ£o colocados neste ano. Esperamos tambÃ©m que cada um siga os seus 
prÃ³prios passos, que trilhe novos caminhos, que ouse, que transforme.

[FOTO]

 Contribuir na formaÃ§Ã£o plena do aluno atravÃ©s da observaÃ§Ã£o 
critica, para a valorizaÃ§Ã£o e compreensÃ£o dos ciclos de transformaÃ§Ã£o dos 
materiais gerindo nos mesmos o desejo de tornarem-se agentes protetores dos 
tesouros de nosso planeta Terras. 
Continua...

 O Jornal Escolar Ã© uma oficina onde sÃ£o desenvolvidas atividades de 
leitura, tais como: pesquisas em periÃ³dicos, jornais online, artigos diversos, 
reportagens, proporcionando o desenvolvimento intelectual, atravÃ©s da 
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elaboraÃ§Ã£o de pauta jornalÃ-stica, que Ã© a discussÃ£o e seleÃ§Ã£o dos temas 
de cada ediÃ§Ã£o produzida na oficina. Sendo enfatizados temas atuais, tais 
como: Ano Internacional das Florestas, da QuÃ-mica e dos Povos Afrodescendentes.
AlÃ©m de focar temas de sa
de, como a Dengue e a dependÃªncia quÃ-mica.

 A vida e obra de Lima Barreto sÃ£o pesquisadas e relembradas pelos 
editores e redatores do Jornal Fatos e Boatos do PET Alzira Ara
jo.

 O jornal Ã© um material considerado rico, desde que utilizado com 
sabedoria e principalmente planejamento. O jornal oferece uma visÃ£o ampla e 
atualizada que proporcionam o trabalho em conjunto dos recursos que a 
comunicaÃ§Ã£o oferece, juntamente com tabelas, grÃ¡ficos, assuntos que exploram 
a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. 
Continua...

[FOTO]

 A InformÃ¡tica Educativa privilegia a utilizaÃ§Ã£o do computador como a 
ferramenta pedagÃ³gica que auxilia no processo de construÃ§Ã£o do conhecimento. 
Neste momento, o computador Ã© um meio e nÃ£o um fim, devendo ser usado 
considerando o desenvolvimento dos componentes curriculares. Nesse sentido, o 
computador transforma-se em um poderoso recurso de suporte Ã  aprendizagem, com 
in
meras possibilidades pedagÃ³gicas.
 Continua...

[FOTO]

 A oficina RÃ¡dio Escolar conhecida como 
RÃ¡dio Sintonia do Alzira
 Ã© desenvolvida com atividades onde a ferramenta motivadora das aÃ§Ãµes 
pedagÃ³gicas Ã© a MÃ-dia RÃ¡dio.

 Essa oficina utiliza a leitura e a escrita, para proporcionar o 
desenvolvimento da criatividade atravÃ©s da elaboraÃ§Ã£o de pauta de 
programaÃ§Ãµes onde sÃ£o discutidas, de forma crÃ-tica, as questÃµes que surgem 
no dia a dia. Sendo enfatizados temas atuais, tais... 
Continua...

[FOTO]

 Essa oficina tem papel de destaque, pois permite que a crianÃ§a traga as
suas experiÃªncias particulares e exercite uma experiÃªncia concreta. AlÃ©m 
disso, a alimentaÃ§Ã£o Ã© essencial para o bom desenvolvimento das crianÃ§as; 
dessa forma o estÃ-mulo da alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel irÃ¡ propiciar um excelente 
desenvolvimento fÃ-sico e mental.
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 Continua...

[FOTO]

 Esse projeto tem como finalidade servir como um n
cleo de debates e pesquisas, onde a questÃ£o ambiental Ã© examinada pela Ã³tica 
das m
tuas interaÃ§Ãµes aluno-natureza-sociedade. 
Continua...

[FOTO]

 A proposta da referida Oficina Ã© de desenvolvimento de aÃ§Ãµes de 
PromoÃ§Ã£o de Sa
de com enfoque em 
educaÃ§Ã£o sobre drogas
, bem como o desenvolvimento de uma consciÃªncia polÃ-tica e cidadÃ£, 
comprometida com a melhoria da qualidade de vida, pois acreditamos que formas 
mais eficaz de enfrentamento desse complexo fenÃ´meno podem ser realizadas a 
partir da reduÃ§Ã£o da ignor
ncia. AlÃ©m da temÃ¡tica das Drogas, outros assuntos serÃ£o abordados tais como 
reflexÃµes sobre Identidade, Sexualidade e Trabalho. 
Continua...

[FOTO]

 O papel desde a sua origem atÃ© hoje vem sendo utilizado para diversas 
finalidades. Devido ao seu indiscriminado e sua escassez, levou ao estudo da 
reciclagem. Com isso, os papÃ©is e papelÃµes sÃ£o reciclados para serem 
reutilizados, com finalidade de preservar o meio ambiente (as nossas florestas e
Mata Atl
ntica) e consequentemente com a reciclagem diminui-se a quantidade de energia 
utilizada. Com o intuito de incentivar novas tÃ©cnicas e pesquisas na arte de 
reciclagem de papÃ©is e papelÃµes. 
Continua...

 Este conte
do foi retirado do blog do PET Alzira Ara
jo. Para acompanhar as oficinas do PET e seguir este blog

 clique 
http://pet-alzira-araujo.blogspot.com/
Seguindo o exemplo da Rioeducadora Ivanise Meyer em seu recadinho...
Se vocÃª quer divulgar seu projeto ou blog, 
envie por e-mail (conte um pouco da histÃ³ria do projeto, envie fotos, slides ou
vÃ-deos) para que possamos publicar aqui no portal Rioeduca.
Cada uma das CREs tÃªm um rioeducador representante.
Clique 
aqui
 para descobrir nossos e-mails.
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blogsdeescolas
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9Âªcre
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ³s do PET Alzira AraÃºjo agradecemos a divulgaÃ§Ã£o de nossos trabalhos. 
Estamos certos que nossas atividades proposta atendem ao objetivo do PÃ³lo que 
Ã© a formaÃ§Ã£o de um espaÃ§o de reflexÃ£o interdisciplinar tendo o trabalho 
como um princÃ-pio educativo, enfocando, entre outras questÃµes, as relaÃ§Ãµes 
de trabalho e suas transformaÃ§Ãµes diante do novo contexto mundial. 
ContribuÃ-mos,  essencialmente, atravÃ©s das oficinas, com aspectos considerados
significativos na formaÃ§Ã£o da cidadania de nossos alunos.
Postado por 
Herizete Staneck
 em 15/04/2011 17:24

Sou suspeita para falar deste Polo. Sou chefe dele hÃ¡ 10 anos, embora sinta a 
situaÃ§Ã£o dos Chefes I injustiÃ§ada em algumas decisÃµes administrativas, sou 
honesta em dizer que jÃ¡ poderia ter ido para outras funÃ§Ãµes , atÃ© com 
melhores benefÃ-cios materiais, porÃ©m nÃ£o seria tÃ£o feliz como sou aqui. 
Feliz porque realizamos um trabalho sÃ©rio, de qualidade e totalmente 
comprometido com a educaÃ§Ã£o.Ã‰ visÃ-vel com o passar dos anos a formaÃ§Ã£o de 
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cidadania dos alunos que frequentam o PET. 
      A equipe , principalmente a administrativa, Ã© pequena para o volume de 
trabalho que realizamos , mas o amor e a dedicaÃ§Ã£o de todos superam todos os 
obstÃ¡culos. Se vocÃªs tiverem oportunidade, venham conhecer o nosso espaÃ§o e o
trabalho que realizamos, tenho certeza que sairÃ£o daqui empolgadÃ-ssimos.
Postado por 
Angela Nobrega
 em 24/04/2011 20:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/04/2011

 <TÃTULO>
1Â° FESTIVAL AUDIOVISUAL DA REDE SME-RJ

<TAGS>
Tags: 
artesvisuais, capacitaÃ§Ã£o.

[FOTO]

PRORROGADAS ATÃ‰ O DIA 15 DE ABRIL (2011) AS INSCRIÃ‡Ã•ES DO 1
 FESTIVAL AUDIOVISUAL DA REDE P
BLICA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DO RIO DE JANEIRO

Foram prorrogadas, atÃ© o dia 15 de abril, as inscriÃ§Ãµes para o I
Festival Audiovisual de Rede P
blica Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de

     Janeiro, evento que acontece na cidade 
carioca de 4 a 11 de novembro
de 2011.

Para participar, basta enviar uma cÃ³pia em DVD do filme e uma
cÃ³pia em CD de uma imagem representativa da pelÃ-cula, no formato jpeg
com 300 dpi de resoluÃ§Ã£o, para a GerÃªncia MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o da
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro (SME), localizada
na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 4
. andar, sala 423, na Cidade Nova. Ã‰
necessÃ¡rio encaminhar, junto com o material, a ficha de inscriÃ§Ã£o que
encontra-se em anexo.

O 1
 Festival Audiovisual de Rede P
blica Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio
de Janeiro tem como objetivo divulgar as produÃ§Ãµes audiovisuais de
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alunos da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro e promover um fÃ³rum
de reflexÃ£o e debate sobre os conte
dos da produÃ§Ã£o audiovisual,

ampliando o campo de visibilidade da diversidade de culturas e
identidades da cidade.

Na programaÃ§Ã£o do festival, estÃ¡ prevista a exibiÃ§Ã£o de filmes
produzidos por professores e alunos da Rede P
blica Municipal do Rio
de Janeiro.

InformaÃ§Ãµes:

AdelaÃ-de LÃ©o

     GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o-SME/RJ

     (21)2976-2318

     (21)2976-2319

NOTAS:
InformaÃ§Ãµes recebidas de AdelaÃ-de LÃ©o (GerÃªncia de MÃ-dia 
EducaÃ§Ã£o-SME/RJ) via e-mail

FONTE: blog 
CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ 
(cliquem no link ao lado):
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
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capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 10/04/2011

 <TÃTULO>
O XEQUE MATE DA ESCOLA MUNICIPAL SUÃ‰CIA

<TAGS>
Tags: 
oficinadexadrez, 3Âªcre, jogos, eventos.
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3Âªcre
(223)

eventos
(210)

jogos
(22)

oficinadexadrez
(1)

 <COMENTÃRIOS>

Estou muito feliz em compartilhar este trabalho que desenvolvo na escola 
municipal SuÃ©cia.
Trata-se de um projeto realizado com muito carinho e muito bem postado pela 
Angela (representante da 3a CRE)
Postado por 
Ana Cristina CorrÃªa
 em 10/04/2011 21:51

Adorei saber, gostaria de ter aqui tb! ConheÃ§o a Daniele hÃ¡ aaaanos e tenho 
certeza de q ela estÃ¡ mto feliz, sempe empenhada no melhor p a escola em q 
estÃ¡ a frente. 
ParabÃ©ns!
Postado por 
Ana Beatriz Nogueira
 em 11/04/2011 15:35

Meu nome Ã© Lidiane, sou professora de LÃ-ngua Portuguesa da rede estadual de 
ensino. As oficinas de xadrez no ambiente educativo Ã© uma iniciativa 
inteligente e criativa da professora Ana. Pois desperta o raciocÃ-nio lÃ³gico, a
concentraÃ§Ã£o, desenvolvendo as capacidades dos alunos. Isso se reflete na 
melhora da aprendizagem e do rendimento escolar desses discentes, em vÃ¡rias 
disciplinas.
Postado por 
Lidiane de Oliveira CorrÃªa
 em 11/04/2011 16:28

Ã‰ muito bom ver pequenas sementes, que ao serem lanÃ§adas, nelas sÃ£o 
depositadas tudo de melhor. Com certeza os frutos serÃ£o Ã³timos!! ParabÃ©ns 
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Profa. Ana e Sydnei, por cuidarem maravilhosamente da semente!!  Este ano 
semearemos novamente!!! AbraÃ§os!! Fico feliz em compartilhar!!
Postado por 
Daniele
 em 13/04/2011 18:10

Me sinto muito orgulhoso por participar,junto com a professora Ana e com o apoio
da direÃ§Ã£o,desse projeto vitorioso.Ã‰ muito bom saber que podemos contribuir 
de alguma forma para desenvolvimento intelecto-social dos alunos.
Postado por 
sidney
 em 27/05/2011 22:54

Trata-se de um colÃ©gio de um incentivo extraordinÃ¡rio amo este colÃ©gio. Como 
aluna e responsÃ¡vel. Posso afirmar que Ã© o melhor colÃ©gio primÃ¡rio do rio de
janeiro.pena que nÃ£o tem ginÃ¡sio seria Maravilhoso!direÃ§Ã£o nota 10.
Postado por 
marcela.noronha
 em 24/12/2011 03:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/04/2011

 <TÃTULO>
Todos contra a DENGUE no E.D.I. Dra Zilda Arns

<TAGS>
Tags: 
edi, saÃºde, artesmusicais, artescÃªnicas, dengue.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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saÃºde
(45)

artesmusicais
(37)

edi
(36)

artescÃªnicas
(36)

dengue
(23)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ EDI! 
ParabÃ©ns pelo trabalho de conscientizaÃ§Ã£o com essas criancinhas lindas! Ã‰ 
isso aÃ-, areia no pratinho e dengue NÃƒO!
Postado por 
Regina
 em 22/04/2011 08:40
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/04/2011

 <TÃTULO>
 RÃDIO DA E.M.ROSE KLABIN / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

 RÃDIO R.K.

      Ãudio em solidariedade a E.M. Tasso da 
Silveira / 8a.CRE (uma realizaÃ§Ã£o do monitor Arthur Britto, aluno do 9o. ano 
da E.M. Rose Klabin / 6a. CRE)

 [VÃDEO]

[FOTO]

     Cliquem no link ao lado e visitem o 
blog:
http://rknoticia.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/04/2011

 <TÃTULO>
CBN RIO: Entrevista com a SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, ClÃ¡udia Costin

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.
CBN RJ

 Prefeitura estÃ¡ preparada para receber pedidos de transferÃªncia da 
Escola Tasso da Silveira, em Realengo:

 Entrevista com a SecretÃ¡ria Muncipal de EducaÃ§Ã£o, ClÃ¡udia Costin

[FOTO]

[FOTO]
NÃ£o hÃ¡ nada mais sagrado do que ser escola. NÃ³s vamos manter esse colÃ©gio e 
transformÃ¡-lo. E as crianÃ§as precisam continuar estudando no lugar em que 
sempre foram felizes. Essa escola vai ser uma FÃªnix, que vai ressurgir das 
cinzas
 - disse a 
SecretÃ¡ria Claudia Costin
.

NOTAS:
1 - 
Link da RÃ¡dio indicado pelo professor Sinvaldo Souza (10a.CRE) no Twitter:
@SinvaldoNSouza
2 - Cliquem no link 
a seguir e ouÃ§am diretamente no site da 
CBN RJ:
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http://cbn.globoradio.globo.com/cbn-rj/2011/04/11/PREFEITURA-ESTA-PREPARADA-PARA
-RECEBER-PEDIDOS-DE-TRANSFERENCIA-DA-ESCOLA-TASSO-DA-SILVE.htm?sms_ss=twitter
at_xt=4da3ab91c69a0188,0
3 - 
Imagens e citaÃ§Ãµes: 
blog C.M. Zuzu Angel / 6a.CRE
:
http://cmzuzuangel.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/04/2011
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 <TÃTULO>

CBN Rio: Debate PolÃ-ticas PÃºblicas em EducaÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

CBN RJ
MISSÃƒO ALUNO

 Debate de polÃ-ticas p
blicas em educaÃ§Ã£o servem para aumento de seguranÃ§a

[FOTO]

[FOTO]
NOTAS:
1. Link da RÃ¡dio indicado pelo professor Sinvaldo Souza (10a.CRE) no Twitter: 
@SinvaldoNSouza
2. Cliquem no link a seguir e ouÃ§am diretamente no site da 
CBN-RJ:
http://cbn.globoradio.globo.com/colunas/missao-aluno/MISSAO-ALUNO.htm?sms_ss=twi
tter
at_xt=4da3b20e9a54b5fe,0
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/04/2011

 <TÃTULO>
CBN RIO: Entrevista com Gilberto Dimenstein

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

CBN RJ

 Maior proteÃ§Ã£o de uma escola Ã© ter a comunidade trabalhando junto com
ela

[FOTO]

NOTAS:

1 - Link da RÃ¡dio indicado pelo professor Sinvaldo Souza (10a.CRE) no Twitter: 
@SinvaldoNSouza

2 - Cliquem no link a seguir e ouÃ§am diretamente no site da 
CBN RJ:
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/gilberto-dimenstein/2011/04/08/MAI
OR-PROTECAO-DE-UMA-ESCOLA-E-TER-A-COMUNIDADE-TRABALHANDO-JUNTO-COM-ELA.htm?sms_s
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s=twitter
at_xt=4da43367bd2a3e03,0
3 - Imagens e citaÃ§Ãµes: 
Blog Ciep Glauber Rocha
 ----
 cliquem no link a seguir e visitem o blog: 
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 12/04/2011

 <TÃTULO>
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Um amigo muito especial!

<TAGS>
Tags: 
2Âª, cre, blogsdeescolas.

Estamos chegando perto das nossas provas bimestrais. Este ano nossos alunos 
alÃ©m de fazerem as provas de LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica e CiÃªncias, 
tambÃ©m farÃ£o uma avaliaÃ§Ã£o de ProduÃ§Ã£o de Texto, na qual terÃ£o que 
escrever um carta.

Porque toquei nesse assunto? Bem, pelas minhas andanÃ§as nos blogs de nossas 
escolas, encontrei uma postagem muito interessante no blog da E.M. Francisco de 
Paula Brito. Ela mostra que seus alunos jÃ¡ devem estar afiados para a prova. 
Vamos ver?
Overlac Menezes

Esse simpÃ¡tico senhor de belos cabelos brancos na foto abaixo Ã© um grande 
amigo da nossa escola: Overlac Menezes.
Ele criou um livro com cartas que escreveu e recebeu durante muito tempo.

HÃ¡ um mÃªs atrÃ¡s, esteve em nossa escola para mostrar o seu livro e incentivar
nossos alunos a escrever e mandar cartas, pois hoje em dia, com a internet, as 
pessoas quase nÃ£o escrevem mais.

Overlac propÃ´s aos alunos que escrevessem cartas para Deus. E eles escreveram. 
Como nosso amigo mora longe, em Rezende, escreveram para ele, que fez questÃ£o 
de voltar para conversar novamente com os alunos.

Nas fotos abaixo, Overlac aparece vendo um painel feito com as produÃ§Ãµes dos 
alunos muito emocionado!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Na prÃ³xima foto, duas alunas entregam uma homenagem feita pela turma 1503.

[FOTO]
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NÃ³s todos tambÃ©m nos emocionamos muito com sua presenÃ§a na nossa escola.
Ele Ã©, realmente, um amigo muito especial!!!!

Visitem o blog da E.M. Francisco de Paula Brito
http://franciscodepaulabrito.blogspot.com

blogsdeescolas
(402)

cre
(13)

2Âª
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Quando vi esta postagem fiquei muito emocionada. Que este seja um belo exemplo 
para aqueles que acham que o seu tempo passou... sempre podemos ser Ãºteis. 
ParabÃ©ns ao Sr. Overlac Menezes, parabÃ©ns a equipe da E.M. Francisco de Paula 
Brito pelo belo trabalho desenvolvido! FÃ¡tima adorei!!!
MÃ¡rcia
Postado por 
Marcia Cristina Alves
 em 15/04/2011 19:12
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Um ser iluminado que, com sua serenidade, nos mostra a dedicaÃ§Ã£o e o amor que 
ele tem pelo que faz!!!!!
Postado por 
AndrÃ©a Costa
 em 16/04/2011 16:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/04/2011

 <TÃTULO>
Quer divulgar seu trabalho? Crie um blog.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogs, rioeducainforma.

 Este Ã© para vocÃª que conheceu o Rioeduca agora e estÃ¡ bastante 
interessado em tudo que estÃ¡ acontecendo nas escolas municipais. Temos certeza 
de que vocÃª tambÃ©m tem muita coisa boa para mostrar. Que tal botar a mÃ£o na 
massa e fazer o seu blog?

 No post
O QUE Ã‰ UM BLOG
 publicado pela Therezinha de Jesus, diretora da Escola Municipal MourÃ£o Filho,
vocÃª poderÃ¡ obter informaÃ§Ãµes tÃ©cnicas. O blog Ã© uma ferramenta da Web 2.0
que pode ser usada por qualquer pessoa para divulgar suas ideias, seus trabalhos
e pensamentos.

 Como podemos ver nessa definiÃ§Ã£o retirada do curso FCTEWeb da CEDERJ, 
Ã© uma Ã³tima ferramenta para o professor interagir com seu grupamento ou da 
escola para divulgaÃ§Ã£o de seus projetos.

[FOTO]

 Sabemos que vocÃª e sua escola fazem projetos e atividades incrÃ-veis, 
entÃ£o divulgue. Aproveite as dicas acima ou entre no GOOGLE e descubra como ter
o seu blog em poucos minutos.

[FOTO]

 Mesmo se ainda nÃ£o se achar seguro para ter seu prÃ³prio blog, divulgue
seu trabalho atravÃ©s do blog Rioeduca. Entre em contato com o representante da 
sua CRE ( veja na pÃ¡gina 
Sobre NÃ³s
 ). Na 3
 CRE, estou Ã  disposiÃ§Ã£o pelo e-mail angela.freitas@rioeduca.net ou twitter 
@angeladario.
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 Estamos aguardando.

3Âªcre
(223)

rioeducainforma
(21)

blogs
(12)

 <COMENTÃRIOS>

Eu nÃ£p poderia deixar de comentar sobre o maravilhoso trabalho de divulgaÃ§Ã£o 
e compartilhamento das aÃ§Ãµes realizadas pelas escolas pelo BLOG do Rioeduca. 
Apesar de nÃ£o trabalhar na Ã¡rea da EducaÃ§Ã£o, sou casado com 
professora/diretora de escola hÃ¡ 20 anos e sempre a ajudei com diversos 
trabalhos na escola, com fotos, filmagens, consertando coisas, informatizando 
processos para facilitar as tarefas dela, numa Ã©poca em que nem tinha tanta 
informatizaÃ§Ã£o como agora. Eu sempre fui e sou um verdadeiro amigo da escola. 
PorÃ©m nesse tempo todo sempre achei que as aÃ§Ãµes, tudo que era desenvolvido 
com tanto empenho por toda a equipe da escola, muitas vezes, com tanto empenho 
pessoal de todos, da comunidade, dos alunos, geravam resultados tÃ£o bacanas, 
realmente gratificantes, face aos sacrificios e limitaÃ§Ãµes, vencidos com 
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engenhosidade, participaÃ§Ã£o e principalmente a vontade de fazer bem feito. 
PorÃ©m essas conquistas limitavam-se a prÃ³pria escola ou ao conhecimento de 
poucas pessoas. Eu sempre falei com  minha esposa, que como dizem "a propaganda 
Ã© a alma do negÃ³cio", e vocÃªs deveriam "vender o seu peixe para outros 
mercados", expandir os horizontes. No final de 2009, minha esposa resolveu 
juntamente com as outras diretoras que integram o mesmo projeto, criar uma forma
de divulgar os acontecimentos da escolas. Elas pensaram num site, mas pude 
convencÃª-la que a construÃ§Ã£o de um BLOG seria algo mais simples para 
construir, rÃ¡pido para atualizar e ainda teria o retorno das pesoas com seus 
comentÃ¡rios. ComeÃ§amos com postagens bem simples e hoje jÃ¡ lanÃ§amos mÃ£o de 
recursos mais complexos como uso de flash, videos do youtube, multimidia, tudo 
bem estruturado, jÃ¡ possuindo o BLOG uma identidade. A visibilidade conseguida 
Ã© grande,  usamos o email e o Twitter como potencializadores do BLOG. AtÃ© 
mesmo novas parcerias ao projetos foram conseguidas com essa nova fase da 
escola, conectada as mÃ-dias sociais e presente em qualquer lugar do mundo ao 
toque de um botÃ£o. Isso Ã© modernidade, isso Ã© revoluÃ§Ã£o digital, com novos 
conceitos que ajudam antigos valores a se intensificar, Isso Ã© educaÃ§Ã£o. 
ParabÃ¨ns ao Rioeduca e parabÃ©ns a nÃ³s todos por podermos participar dessa 
revoluÃ§Ã£o.
Postado por 
Renato R. Nascimento
 em 15/04/2011 14:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/04/2011

 <TÃTULO>
MOVIMENTOS - Blog de atividades de EducaÃ§Ã£o Infantil

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsderioeducadores.

O blog educacional
http://meusmovimentos.blogspot.com/
,
criado pela Professora 
Elizabeth Lopes 
Ã© um encanto!

Nesse cantinho todo especial, ela compartilha com os educadores, as 
experiÃªncias que vivencia com os alunos da turminha de EducaÃ§Ã£o Infantil.

[FOTO]

A professora confessa que Ã© super fÃ£ de blogs educacionais, e que os utiliza 
para aprimorar conhecimentos e compartilhar com os demais colegas.

[FOTO]
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[FOTO]

http://meusmovimentos.blogspot.com/
Ã© um blog atraente que certamente serÃ¡ 
til para professores que trabalham com EducaÃ§Ã£o Infantil. Os temas abordados 
sÃ£o atuais e interessantes e estimulam a participaÃ§Ã£o e criatividade dos 
pequenos. Vale conferir!

Agora, convido vocÃª a se movimentar!!
Clique no link abaixo, siga e aprecie os belos projetos, elaborados 
carinhosamente pela Professora Elizabeth...

http://meusmovimentos.blogspot.com/

1Âªcre
(234)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Que carinho essa apresentaÃ§Ã£o! Ã‰ ele q tambÃ©m move meus caminhos pela 
EducaÃ§Ã£o e o convÃ-vio com meus pares... Bjk para toda famÃ-lia SME
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Postado por 
Beth Lopes
 em 14/04/2011 21:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/04/2011

 <TÃTULO>
Tudo azul na Escola Municipal JÃºlio CesÃ¡rio de Mello

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Que escola linda!
Postado por 
Marilene
 em 14/04/2011 20:14

ParabÃ©ns a Simone e a equipe pela "nova vida" da EM JÃºlio
Postado por 
Lucelia
 em 15/04/2011 08:09

Realmente, estÃ¡ na EM JÃºlio CesÃ¡rio de Mello,
Ã© muito bom ver a escola neste clima feliz.

Boa Sorte a todos deste querida UE.
Fernando E/sube/10ÂªCRE-GAQ
Postado por 
FERNANDO BARBOZA
 em 15/04/2011 19:20

MUITO ESFORÃ‡O E DEDICAÃ‡ÃƒO..
Postado por 
mario
 em 15/04/2011 21:49

Realmente a escola Julio estÃ¡ de parabÃ©ns. A escola estÃ¡ mais bonita do que 
nunca e a equipe me parece muito unida. A Simone e a equipe atual estÃ¡ 
demolindo a fama ruim que essa escola tinha. E a comunidade precisa reconhecer 
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isso. ParabÃ©ns Simone e toda equipe de professores.
Postado por 
Marcos
 em 16/04/2011 16:43

Tenho prazer em estar atuando na Escola JÃºlio CesÃ¡rio de Melo.
A GestÃ£o Ã© democrÃ¡tica e feliz com pessoas altamente competentes !
Postado por 
H-Norberto
 em 15/10/2011 12:34

Estou realizada! Ã‰ assim que me sinto fazendo parte dessa equipe 
ma-ra-vi-lho-sa que trabalha na JÃºlio! Sou a mais nova funcionÃ¡ria, cargo de 
Agente Educador, porÃ©m o que me deixa realmente orgulhosa Ã© saber que sou 
filha da PRIMEIRA aluna matriculada nessa escola. Acho lindo ouvir minha mÃ£e 
contar como tudo comeÃ§ou... cada detalhe... Estou feliz!!!!
Postado por 
ValÃ©ria Augusto
 em 26/11/2011 14:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/04/2011

 <TÃTULO>
Na E.M. Felix Pacheco  nasce mais uma estrela.

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas.
Vejam este blog recÃ©m-nascido!!

O pessoal da Escola Municipal FÃ©lix Pacheco estÃ¡ a todo vapor. O blog foi 
criado no inÃ-cio de abril, mas jÃ¡ estÃ¡ cheio de registros bem legais.

[FOTO]
O responsÃ¡vel Ã© o professor Yann Nunes que imprime entusiasmo em todos os seus
posts. Ele divulga atividades e incentiva os alunos a estudar, de uma forma bem 
l
dica.

[FOTO]
Pelo que vimos, eles estÃ£o envolvidos com o Soletrando e um Correio Escolar que
estÃ¡ movimentando a escola. Foi criado um concurso interno para descobrir o 
autor de uma poesia bastante conhecida.

O mais interessante de tudo Ã© o Pachequinho n
1, um jornalzinho da escola publicado on line.

[FOTO]
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Com um clique vocÃª poderÃ¡ acessÃ¡-lo pÃ¡gina por pÃ¡gina.

[FOTO]
O jornal estÃ¡ recheado de matÃ©rias feitas por alunos e Ã© muito bem 
organizado. Ã‰ um show de informaÃ§Ãµes.

Corram para ver e deixem um recadinho para esse blog 
(clique aqui)
 que acabou de nascer.

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Angela, 
Estamos muito felizes por finalmente conseguirmos atravÃ©s do Blog mostrar um 
pouco do nosso fazer pedagÃ³gico  em busca de uma Escola PÃºblica de 
Qualidade.Acreditamos que sÃ³ atravÃ©s das trocas de experiÃªncias que todos 
cresceremos , o blog serÃ¡ um caminho para efetivarmos essas trocas.
Queremos mais uma vez agradecer o seu carinho e atenÃ§Ã£o em divulgar o Blog.
Um abraÃ§o
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Lais Coutinho e Souza Coordenadora PedagÃ³gica da Escola 0313 047 FÃ©lix Pacheco
Postado por 
Lais Coutinho
 em 19/04/2011 19:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/04/2011

 <TÃTULO>
 INFORMÃTICA EDUCATIVA

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

1Âªcre
(234)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/04/2011

 <TÃTULO>
Alunos produzindo informaÃ§Ã£o na E.M. Mario de Andrade

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns a E.M. Mario de Andrade! Esperamos ver coisas maravilhosas, produzidas
por seus alunos e professores!
Visitem 
http://emmariodeandrade.blogspot.com
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

Essa galerinha vai toda ser da Assis um dia
Postado por 
Isabel Cristina
 em 15/04/2011 21:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 16/04/2011

 <TÃTULO>
ELETIVA CORREDOR CULTURAL

<TAGS>
Tags: 
escolas, educaÃ§Ã£o, ginÃ¡sio, experimental.

 [VÃDEO]
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educaÃ§Ã£o
(73)

escolas
(7)

ginÃ¡sio
(1)

experimental
(1)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela oportunidade oferecida aos alunos.
Gostaria de tb poder levar nossos alunos para conhecer o EspaÃ§o Cultural da 
Marinha.
Postado por 
BELA OPORTUNIDADE!
 em 20/04/2011 08:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 16/04/2011

 <TÃTULO>
 TIA MONICA E O CADERNO DE â€œQUEIXASâ€!

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre.

[FOTO]

     A nossa querida professora 
MÃ´nica Mendes de Souza
, que da aula para a turminha do 3
 ano, na
 E.M. Professor Gilberto Bento da Silva (9
 CRE)
, descobriu uma Ã³tima maneira de fazer seus alunos escreverem melhor e pararem 
com as 
queixinhas
 em sala de aula.
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     Ela nos conta...

Eu trabalhava com uma turma de projeto que nÃ£o se interessava por nada! Nenhuma
atividade despertava na turma a vontade de aprender. Com a necessidade de tornar
a aula possÃ-vel, e depois de separar brigas e ouvir queixas o tempo todo, tive 
uma ideia. SÃ³ aceitaria queixas por escrito!

     Cortei alguns pedaÃ§os de papel, 
coloquei numa cesta, peguei um caderno, encapei para poder colar as 
queixas
 e expliquei que quem quisesse reclamar, contar qualquer coisa de alguÃ©m, 
deveria pegar um papel, colocar a data, do que se tratava e assinar.

     Logo meus objetivos foram sendo 
atingidos:

     Pararam com as pequenas queixas (aquelas
queixas desnecessÃ¡rias).

     O comportamento, da turma, foi 
melhorando, jÃ¡ tinham interesse em escrever e ler.

     NÃ£o queriam escrever errado. 
Perguntavam onde era a letra mai
scula, sinais de pontuaÃ§Ã£o, como escrevia determinada palavra...

     Com o passar do tempo o caderno de 
queixas nÃ£o tinha mais tanta serventia, pois nÃ£o havia muitas queixas. EntÃ£o,
por isso, o caderno de queixas virou caderno de recados para a professora.

     Esse ano resolvi fazer novamente o 
caderno.

     A turminha gosta de falar e fazer 
queixas.

       JÃ ESTÃ DANDO RESULTADOS!!

     Tia Monica adorei a sua ideia, receba 
nosso carinho!!!
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9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

Achei a idÃ©ia Ã³tima, aliais a Tia MÃ´nica Ã© super criativa e eu presenciei o 
sucesso do caderno de queixas. Continue com seu maravilhoso trabalho, parabÃ©ns 
querida amiga! VocÃª Ã© 10 e seus alunos tambÃ©m.
Postado por 
maria celia
 em 16/04/2011 22:50

ParabÃ©ns, MÃ´nica! Esse caderno realmente funciona!! Ã‰ uma idÃ©ia para ser 
compartilhada!! Muito sucesso, nessa jornada!! VocÃª merece!! Estou na torcida 
por vocÃª!! beijos denise
Postado por 
Denise Cruz
 em 17/04/2011 10:14

Com uma soluÃ§Ã£o tÃ£o simples , alcanÃ§ou objetivos. Ã‰ isso aÃ- professora. 
ParabÃ©ns.
Postado por 
Mauro Casanova
 em 17/04/2011 10:14
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amei a sua ideia amada,,o nosso carinho a vc.bjs
Postado por 
valeria
 em 17/04/2011 16:38

ADOREI A IDEIA.
PODEMOS TRABALHAR INFINITAS ATIVIDADES...
Postado por 
ISAUBENE
 em 17/04/2011 18:12

vc Ã© demais!!!!!!!!!!
PeÃ§a que identifiquem o sentido  de suas queixas, o que de fato eles reclamam, 
o objetivo e o significado que tal ampliar esse espaÃ§o para alguma contigencia 
pÃºblica!!!!!!!!!
Macaco cidadÃ£o nÃ£o te chamei a atenÃ§Ã£oÃ  toa nÃ£o
.............
bj
Postado por 
carla regina vasconcelos
 em 17/04/2011 22:03

Colega de lutas e labutas, achei a sua ideia muito interessante. Tudo vale a 
pena quando a alma nÃ£o Ã© pequena...jÃ¡ dizia o nosso poeta maior! Podemos 
copiar?
Postado por 
Ivanete
 em 17/04/2011 22:05

Eu estudei com essa moÃ§a! Que pena nÃ£o ter tido a oportunidade de trabalharmos
juntas! ParabÃ©ns, querida!
Postado por 
Celene
 em 18/04/2011 11:34

Muito bom! VocÃª Ã© dez!
Postado por 
Elisama Silva
 em 18/04/2011 20:55

Oi Tia MÃ´nica
Adorei sua ideia e jÃ¡ copiei! Felicidades, Ana Britto (PetrÃ³polis - RJ)
Postado por 
Ana Britto Sant' Anna
 em 14/08/2011 21:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Domingo, 17/04/2011

 <TÃTULO>
Vamos brincar de roda?

<TAGS>
Tags: 
artesmusicais, 3Âªcre, blogsdeescolas, eventos, visitas.

Ã‰ interessante como a cultura popular estÃ¡ sempre se reinventando. HÃ¡ dois 
anos procurei uma cantiga de roda para ouvir na internet com meus alunos e nÃ£o 
encontrei.

PorÃ©m esta semana, sorri sozinha ao ver alunos de 9
 ano ( mocinhas e rapazinhos) brincando de roda animadamente como se fossem 
crianÃ§as de 15 anos atrÃ¡s.

Agora, fico sabendo que a E. M. MourÃ£o Filho recebeu, no dia 14 de abril, a 
Oficina TIM M
sica nas Escolas que tem como um dos temas as cantigas de roda.

[FOTO]

     As oficinas foram conduzidas pelos 
integrantes da Orquestra Brasileira do Rio de Janeiro que se dividiram entre as 
turmas e toda a escola foi tomada pela magia da m
sica.

[FOTO]

     O projeto divulga a boa m
sica e pode despertar alguns talentos. NÃ³s tambÃ©m podemos apreciÃ¡-la atravÃ©s
do vÃ-deo.

 [VÃDEO]

     Para saber mais sobre o evento faÃ§a uma
visita ao post 
PROJETO DE MUSICA DA TIM CANTA E ENCANTA A MOURÃƒO
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(402)
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(223)

eventos
(210)

visitas
(62)

artesmusicais
(37)

 <COMENTÃRIOS>

Queremos na nossa escola tb! Lindo! ParabÃ©ns!
Postado por 
Renata
 em 17/04/2011 18:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/04/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA 9Âª CRE â€“ E.M. GASTÃƒO PENALVA

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]
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Esta Ã© uma Escola do AmanhÃ£ da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O que isso significa?

Ã‰ um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SME), tendo
a UNESCO como AgÃªncia Executora.

Um dos objetivos Ã© o aumento do tempo de permanÃªncia das crianÃ§as em 
atividades educacionaios (7h), transformando a escola em um espaÃ§o diferenciado
de educaÃ§Ã£o, aumentando os Ã-ndices de aprendizagem dos alunos e estreitando 
os laÃ§os com a comunidade.

Entre outras aÃ§Ãµes temos o contraturno com oferta de atividades e oficinas que
mobilizam os jovens, Programa de CiÃªncias (Cientista do amanhÃ£) com uma 
abordagem diferenciada que estimula a investigaÃ§Ã£o, a curiosidade e a 
criatividade, ConexÃ£o de Banda Larga abrindo as portas do mundo atravÃ©s da 
Internet, ConvÃªnio com Universidades, MobilizaÃ§Ã£o de MÃ£es VoluntÃ¡rias, 
MobilizaÃ§Ã£o de Educadores ComunitÃ¡rios, FormaÃ§Ã£o de monitores do 9
 ano.

Vamos conhecer a equipe da E. M. GastÃ£o Penalva.

[FOTO]

Prof
 AnilÃ-a, Diretora Nelzi Dantas, Adjunta Luciana, Profs. do 1
 e 2
 turnos

ConheÃ§a o BlogastÃ£o atravÃ©s do link
http://blogastao.blogspot.com/
e siga mais este blog da 9
 CRE.

A equipe Rioeduca deseja sucesso Ã  E.M. GastÃ£o Penalva.

Página 2361



RIOEDUCA 1

blogsdeescolas
(402)
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 <COMENTÃRIOS>

eu sou aluno dessa escola e mtu divertida abraÃ§os!!!!!
Postado por 

 [VÃDEO]
Douglas Simplicio Andre
 em 07/08/2011 23:15

sou aluna dessa linda escola desda quinta seria eu estudo ali ja tem 4 anos e 
gosto muito de todos os professores e funcionaris
Postado por 
yasmin braga montenegro pedrosa
 em 07/07/2012 17:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 16/04/2011

 <TÃTULO>
Uma escola sem muros

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/04/2011

 <TÃTULO>
Vamos lÃ¡ fazer o que serÃ¡ !

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsdeescolas.

Depois de longo papo nesta semana sobre a TragÃ©dia na Escola M. Tasso da 
Silveira, nossos alunos saÃ-ram mais fortalecidos, menos amargos e cheios de 
esperanÃ§a. Longa semana essa !

Ganhamos ( nÃ£o perdemos ) algumas horas de trocas de ideias e as turmas ficaram
com algumas certezas.

1. Escola Ã© um lugar seguro.

     2. Bullying Ã© coisa sÃ©ria, nÃ£o Ã© 
para ser uma coisa normal ( da norma).

     3. 
FÃ© na vida, fÃ© no homem, fÃ© no que virÃ¡!

     4. 
NÃ³s podemos tudo ! NÃ³s podemos mais!

E ficamos com uma missÃ£o: 
 Vamos lÃ¡ fazer o que serÃ¡ ?

Quem estÃ¡ conosco, diga sim nos comentÃ¡rios :

 [VÃDEO]

O endereÃ§o do Blogando com a Comunidade, blog da Escola Municipal Comunidade de
Vargem Grande, Ã©:
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 http://escolacomunidade.wordpress.com

Texto retirado do blog Blogando com a Comunidade.

A equipe Rio Educa deseja sucesso ao belo trabalho. Contem conosco!

blogsdeescolas
(402)

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/04/2011

 <TÃTULO>
Uma aula de Cidadania: Educando para a ProteÃ§Ã£o ComunitÃ¡ria
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<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, meioambiente.

[FOTO]
 No dia 06 de abril, apÃ³s um ano da enchente que aconteceu em nosso Estado, 
causando muitas mortes como no Morro do Bumba, a coordenadora pedagÃ³gica da 
E.M. Professora Helena Lopes Abranches, Rita de CÃ¡ssia, promoveu uma palestra 
para os alunos do 3
 ao 5
 ano, atravÃ©s de slides da Defesa Civil, sobre a import
ncia da sociedade se prevenir contra enchentes e deslizamentos.

[FOTO]
 AtravÃ©s de histÃ³rias em quadrinhos, onde cada aluno era um personagem, a 
coordenadora, foi explicando o que devemos fazer em cada caso:

 O alerta da Defesa Civil - a Prefeitura criou um Sistema de alerta e alarme 
para informar a populaÃ§Ã£o, principalmente, os moradores das comunidades que 
estÃ£o em Ã¡rea de risco;

 Deslizamentos de encostas - pela aÃ§Ã£o do homem, com a ocupaÃ§Ã£o irregular e 
suas conseq
Ãªncias

[FOTO]

 Parabenizamos a iniciativa da escola ao abordar um tema tÃ£o relevante diante 
da realidade de muitas famÃ-lias em nossa cidade. A qualidade do trabalho Ã© 
evidente e o envolvimento dos alunos fala por si sÃ³. Demais escolas e 
professores que desejarem abordar o assunto e quiserem dicas de material e conte
do, fiquem Ã  vontade para solicitÃ¡-las deixando um comentÃ¡rio abaixo.

     Prof. Humberto Baltar - Representante 
rioeduca.net 
- 7
 CRE
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 17/04/2011

 <TÃTULO>
Coleguinhas da Escola Arthur ThirÃ©

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Página 2368



RIOEDUCA 1
adorei conhecer a historia da escola,parabens pela iniciativa.sou mae de tres 
alunos da escola e a equipe de la esta de parabens,mesmo o poder publico nao 
olhando muito para nosso bairro,que e muito carente,a direÃ§ao eos professores 
nos amparam nao so no ambito educacional,mas em todos os aspectos 
possiveis.agradeÃ§o a toda a equipe pela dedicaÃ§ao e carinho,e me coloco a 
disposiÃ§ao da escola.PARABENS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
mirani
 em 23/05/2011 11:28

Amei rever a escola na qual trabalhei hÃ¡ 25 anos atrÃ¡s. ParabÃ©ns pelo 
trabalho desenvolvido. Guardo boas lembranÃ§as desta escola.
Postado por 
Myrian
 em 22/06/2011 22:58

Amei o blog, estÃ¡ lindo! Adoro a escola porque me recebeu de braÃ§os abertos e 
a toda a equipe maravilhosa um grande abraÃ§o. Tenho orgulho de ser professora 
da Arthur ThirÃ©.
Postado por 
Milena Couto
 em 10/07/2011 12:15

adorei  o comentÃ¡rio da professora milena couto,aproveito o espaÃ§o para 
parabeniza la,por ser uma otima professora,Ã© sempre bom saber que existem 
professores como ela,que amam a profissÃ£o,buscam sempre o melhor para seus 
alunos e faz dos pais seus parceiros nessa busca.por isso milena quero que saiba
que te admiro muito,e tÃ´ torcendo pra vocÃª pegar o primeiro ano ano que 
vem,beijos e parabÃ©ns!!!!!mirani
Postado por 
mirani
 em 26/11/2011 00:27

Bom dia,
gostei das informaÃ§Ãµes sobre a escola. Fui aluna a anos atrÃ¡s, hoje sou 
estudante de enfermagem e pretendo ajudar a escola que foi o pontapÃ© para onde 
estou agora.
Muitas coisas estÃ£o mudando, para o melhor, mesmo que seja de uma forma lenta ,
mais se cada um fizer a sua parte, juntos conseguiremos, algo melhor.
Elisangela
Postado por 
Elisangela Silveira
 em 24/12/2011 09:26

Arrumando o meu armÃ¡rio,deparei com minhas lembranÃ§as da escola Athur ThirÃ© 
estudei no ano de1970  foi um passo muito importante na minha vida,  com cminhos
realizados me formei em auxiliar de enfermagem.Hoje em dia sou formada em 
pedagogia pela Universidade Castelo Branco, fico muito feliz com os professores,
como professora IVONETE SÃ‰RGIO eNEIVA e outros foi essa equipe pedagogica  que 
agradeÃ§o espero  estar presente em algum evento .beijos
Postado por 
neli de oliveira
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 em 07/04/2012 21:00

- Muitas saudades dessa escola :/
Postado por 
marcela
 em 04/03/2013 21:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/04/2011

 <TÃTULO>
Professores da 10Âª CRE conhecem monumento projetado por Oscar Niemeyer

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/04/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Tagore fazendo sua parte contra a Dengue.

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, 3Âªcre, saÃºde, dengue.

Mais um blog recÃ©m nascido! O blog 
ESCOLA MUNICIPAL TAGORE 
registra as atividades desenvolvidas em fevereiro, marÃ§o e abril divididas em 
pastas.

[FOTO]

Na pasta CalendÃ¡rio de Eventos, vemos a atividade de celebraÃ§Ã£o da PÃ¡scoa e 
um lembrete muito importante sobre as provas bimestrais.

[FOTO]
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Mas a animaÃ§Ã£o mesmo estÃ¡ na pasta das Atividades de 2011. Podemos ver que o 
pessoal por lÃ¡ estÃ¡ fazendo a sua parte no combate Ã  Dengue.

[FOTO]

Com os vÃ-deos assistidos, as crianÃ§as recarregaram as baterias para acabar com
o mosquito.

 [VÃDEO]

A turminha Ã© animada e colocou a mÃ£o na massa. A Dengue foi tema do Carnaval e
gerou cartazes para informar a todos sobre seus perigos.

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns pelo trabalho! NÃ£o deixem de passar pelo blog da 
Escola Municipal Tagore
 e deixar um recadinho.
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 <COMENTÃRIOS>

Querida Adriana e Equipe,
ParabÃ©ns pelo trabalho competente! CrianÃ§as informadas sÃ£o multiplicadoras na
Comunidade.
Beijos
Postado por 
Amparo
 em 20/04/2011 22:23

gostei de ver o trabalho da minha turma aqui....
Postado por 
nomeComentario
 em 28/04/2011 08:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/04/2011

 <TÃTULO>
Ruth Rocha, Ziraldo, Monteiro Lobato e Ana Maria Machado na E.M. JapÃ£o

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Essencial esse tipo de iniciativa. Com esses autores aprendi a amar a leitura!
Postado por 
Renata
 em 22/04/2011 10:44

SÃ£o, realmente, autores maravilhosos. Nossos alunos ( E.M. Otelo de Souza Reis,
tambÃ©m na 10Âª CRE ) tambÃ©m jÃ¡ tiveram a oportunidade de conhecer diversas 
obras de tais autores, dentro do projeto da escola: "Viajando atravÃ©s da 
literatura infanto-juvenil". ParabÃ©ns a toda escola!!!
Postado por 
Cristina Gross Monteiro
 em 23/04/2011 22:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/04/2011

 <TÃTULO>
A histÃ³ria da E.M. MarÃ-lia de Dirceu

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

Gostaria de destacar um momento verdadeiramente poÃ©tico, encontrado no blog da 
Sala de Leitura da E.M. MarÃ-lia de Dirceu (2
 CRE). Uma das pÃ¡ginas do blog chama-se 
Nossa histÃ³ria...
. Uma linda narrativa da histÃ³ria da fundaÃ§Ã£o da Escola e a histÃ³ria de seu 
nome. Vejam a seguir!

[FOTO]

A histÃ³ria de nossa escola comeÃ§a no dia 18 de marÃ§o de 1966, quando foi 
inaugurada. Naquele tempo, o nosso municÃ-pio chamava-se Estado da Guanabara.
AtÃ© 1960 nosso municÃ-pio, antigo Estado da Guanabara era a capital do 
Brasil!!!!!
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O
Nome da Nossa Escola:

Os nomes de ruas, escolas e hospitais costumam homenagear pessoas famosas. O 
nome da nossa escola Ã© MarÃ-lia Dirceu. VocÃª sabe por quÃª? NÃ£o? EntÃ£o vou 
contar.

O nome da nossa escola Ã© um lindo poema de amor, um amor que nÃ£o foi 
realizado. Quem escreveu este poema foi
TomÃ¡s AntÃ´nio Gonzaga.

TomÃ¡s AntÃ´nio Gonzaga nasceu em Portugal e veio morar no Brasil. O seu pai era
portuguÃªs e sua mÃ£e era brasileira.

O poeta apaixonou-se por Dona Maria DorotÃ©a Joaquina de Seixas BrandÃ£o, uma 
linda jovem de apenas quinze anos. Como ele era mais velho e era pobre, a 
famÃ-lia da moÃ§a nÃ£o deixou o casamento se realizar.

Para este seu amor, escreveu poemas e para disfarÃ§ar, nestes poemas, TomÃ¡s 
Antonio escreveu o seu nome como Dirceu e sua amada recebeu o nome de MarÃ-lia. 

 EntÃ£o, o poema recebeu o nome de MARÃLIA DE DIRCEU.

TomÃ¡s Antonio Gonzaga tambÃ©m participou da InconfidÃªncia Mineira, movimento 
liderado por Tiradentes que queria libertar o Brasil de Portugal. Acabou preso e

 foi mandado para uma prisÃ£o na Ãfrica, para cumprir uma pena de dez anos! SerÃ¡
que TomÃ¡s Antonio Gonzaga acabou morrendo de paixÃ£o e saudade?

Nossa escola tem um lindo nome, um nome que lembra um grande amor!

Bete Buss

Visitem o blog da E.M. MarÃ-lia de Dirceu em:

http://blogmariliadedirceu.wordpress.com/
vocÃªs irÃ£o encontrar lindos trabalhos!

Prof
. Fatima Costa - Representante rioeduca.net 
- 2
 CRE
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/04/2011

 <TÃTULO>
ESCOLA MUNICIPAL JOÃƒO DE CAMARGO - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

O 
Rioeduca.net 
tem o prazer de apresentar aos amigos leitores mais uma ferramenta educacional 
da 
Escola Municipal JoÃ£o de Camargo,
 da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

Logo que acessamos a primeira pÃ¡gina, percebemos o carinho e a dedicaÃ§Ã£o com 
que ele foi criado. Assim, convidamos vocÃª e sua escola a percorrer conosco 
alguns pontos deste blog.
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Veja a fachada da escola. DÃ¡ uma vontade de entrar e conhecer, nÃ£o dÃ¡?

[FOTO]

Mas, enquanto a visita nÃ£o acontece, vamos dar uma olhadinha nas surpresas que 
a Escola preparou para nÃ³s.

Aqui, encontramos postagens, relatando os trabalhos dos professores, sempre 
ornamentados com imagens de atividades produzidas pelas crianÃ§as.

[FOTO]

Na imagem abaixo, um pouco da rotina das crianÃ§as:

[FOTO]

Na postagem CANTINHO DE LEITURA, um trabalho super bacana desenvolvido pela SALA
DE LEITURA. VocÃª encontra as atividades utilizadas para incentivar ainda mais 
os pequenos a lerem nos diversos momentos do dia. Ã‰ uma dica de ouro para 
levarmos para nossas escolas e creches.

[FOTO]

Ã‰ claro que tem muitas novidades no blog, e a gente nÃ£o pode contar tudo aqui.
Mas Ã© sÃ³ acessar agora para apreciar cada detalhe do que a 
Escola JoÃ£o de Camargo
compartilhou carinhosamente com vocÃª. 

Siga e Divulgue o blog, afinal, alegra-nos compartilhar
um trabalho tÃ£o bonito!

Prof
. Rute Albanita - Representante
 rioeduca.net - 1
 CRE
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 <COMENTÃRIOS>

Tenho muito orgulho de jÃ¡ ter trabalhado nessa escola! Essa equipe Ã© 1000! 
ParabÃ©ns a todos!! Lindo trabalho!
Postado por 
Renata Torres
 em 22/04/2011 11:51

Estou diretora na 6Âª CRE e depois do Jardim Coelhinho Branco, estudei nesta 
escola. A Diretora da Ã©poca era a profÂª Celeste e a Sub-Diretora profÂª 
Regina. SaÃ- em 1974. SAUDADES!!!!
Postado por 
Deize LÃºcia
 em 22/04/2011 15:13

ParabÃ©ns a equipe escolar pelo trabalho desenvolvido. Quem dera que na nossa 
Ã©poca a leitura tivesse esse espaÃ§o. Adorei.
Postado por 
Rachel Santana
 em 24/04/2011 11:35

Fico muito feliz e orgulhosa com os comentÃ¡rios.
Ã‰ uma honra fazer parte de uma equipe que acredita no que faz.
Adorei ver a divulgaÃ§Ã£o do Cantinho da Leitura com sugestÃ£o para outras 
escolas.
Postado por 
Rita Medeiros
 em 27/04/2011 10:04

Estou muito orgulhosa do blog da nossa escola e dos resultados do nosso 
trabalho. Fiquei muito feliz em ver nosso "Mar de HistÃ³rias" fazendo histÃ³ria.
AgradeÃ§o a apresentaÃ§Ã£o do nosso blog, pela profa. Rute, que nos incentiva a 
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criar cada vez mais. E obrigada tambÃ©m, Renata! Estamos com saudades!!!!
Postado por 
Ana Leal
 em 27/04/2011 10:08

AgradeÃ§o a vocÃª Rute o carinho e empenho na divulgaÃ§Ã£o do trabalho da equipe
da JC.
Ã‰ gratificante socializar as realizaÃ§Ãµes dos nossos profissionais.
A troca de experiÃªncias entre as UUEE tem sido bastante enriquecedora.
Postado por 
Eliene Braga de AraÃºjo
 em 27/04/2011 10:18

Sou ex-aluna e atualmente professora da JC e me sinto muito feliz de vivenciar 
de perto as experiÃªncias relatadas. Ã‰ uma riqueza de idÃ©ias que brotam e nÃ£o
se esgotam com o passar do tempo, pois trata-se de uma equipe apaixonada pelo 
trabalho que faz! ParabÃ©ns para nÃ³s!
Postado por 
Rachel Carvalho
 em 27/04/2011 10:37

Sou mÃ£e dos alunos Sharbelly e Roger e queria parabenizar pelo blog que esta 
uma graÃ§a.
Postado por 
nomeComentario
 em 01/06/2011 13:28

sou ex-aluna e agora tenho uma filha que se chama stefany estudando nessa escola
com a profÂ° rachel,
e fico muito feliz e satisfeita pelo trabalho realizado na escola, pelo respeito
e pela dedicaÃ§Ã£o de todos com os alunos e com seus responsÃ¡veis,parabÃ©ns a 
todos!
Postado por 
monique santos
 em 21/07/2011 14:42

eu estudo nesta escola e eu gosto
Postado por 
maria eduarda
 em 23/05/2012 21:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 23/04/2011

 <TÃTULO>
Nossos jovens escritores!

<TAGS>
Tags: 
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5Âªcre.

A professora Niv
nia Carvalho, da E.M. 05.14.034 AmapÃ¡, compartilha conosco a sua alegria em ter
o poema 
A bola quadrada
 do seu aluno ClÃ©viton Bispo, publicada no Jornal O Globo no sÃ¡bado 
(17/04/2011). Ela revelou tambÃ©m que no ano passado, teve a satisfaÃ§Ã£o de ter
sua filha e duas alunas entre as dez melhores do 31.
 Ciranda de Poesia.

[FOTO]

Ela desenvolve o projeto 
Pequenos Escritores Grandes Leitores
 desde 2010 com sua turma, agora no 5
 ano.

Niv
nia acredita que a formaÃ§Ã£o do leitor se dÃ¡ atravÃ©s de bons exemplos 
existentes na famÃ-lia e na escola.

A preocupaÃ§Ã£o da professora era a dificuldade de grande parte dos alunos para 
redigirem um bom texto. A partir daÃ-, surgiu esse projeto fundamentado pelo 
projeto 
Rio uma Cidade de Leitores
 e pelo Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico da escola 
Ler Ã© Preciso
.

Nas palavras da professora: 
A turma jÃ¡ possui o hÃ¡bito de ler atÃ© trÃªs livros semanalmente, portanto 
ler, eles jÃ¡ lÃªem agora Ã© o momento de incentivar a escrita e formar 
verdadeiros escritores.

ParabÃ©ns a todos que participam deste belo projeto! Agradecemos Ã  professora 
Niv
nia Carvalho pelo envio do
relato do projeto 
Pequenos Escritores Grandes Leitores
.

VocÃª
 Ã© da 5

Página 2381



RIOEDUCA 1
 CRE e quer divulgar seu projeto tambÃ©m?

Envie seu projeto por e-mail 
ivanisemeyer@rioeduca.net
 (conte um pouco sobre o projeto, envie fotos, slides ou vÃ-deos para que 
possamos publicar aqui no portal Rioeduca).

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei! ParabÃ©ns a professora que desenvolveu o trabalho. Ã‰ muito gratificante
quando vemos bons resultados.
Postado por 
Ana Claudia Ferreira
 em 24/04/2011 10:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 22/04/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Otelo de Souza Reis comemora seus 35 anos com parÃ³dias do 
Exaltasamba

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Turma 1502 - Professora Rachel. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Prof. Sinvaldo do Nascimento Souza - Representante rioeduca.net - 10
 CRE
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10Âªcre
(292)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

 Maravilhoso eu como uma TIA EXALTAMANÃACA fiquei tÃ£o feliz e emocionada .Partir
do que eles gostam para uma aprendizagem de qualidade ,ParabÃ©ns !!!!!
Postado por 
Paula
 em 23/04/2011 00:42

Obrigada Paula, 
sou a Professora da Turma que realizou um desses trabalhos e fico muito feliz em
dividir um pouquinho do nosso tesouro aqui...rsrsrs
Postado por 
Rachel Santana
 em 24/04/2011 11:26

Adorei a musica da prof Rachel!!!!! quanta criatividade e amor pelo q se faz!!! 
ParabÃ©ns a td equipe !! bjs e bjs
Postado por 
Claudinha
 em 25/04/2011 10:33

Muito Obrigada Claudinha, nosso trabalho realmente Ã© baseado no amor e na 
esperanÃ§a de ver a eduacaÃ§Ã£o brasileira deslanchar. Beijocas
Postado por 
Rachel Santana
 em 27/04/2011 16:45

A Otelo Ã© um exemplo de escola! ParabÃ©ns a toda a equipe !
Postado por 
Marcela Barroso
 em 06/11/2011 15:23

Ah, que saudades me deu. Moro em Natal RN, estudei a minha infancia nessa 
escola, como foi bom. que Deus abenÃ§oe a todos vcs.
Postado por 
marcelosa de sÃ¡ francisco
 em 29/11/2011 09:15

amei estudei na escola entre 1988 a 1990 estudei com as professora rozenilde  e 
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valÃ©ria da qual queria nuito saber delas se vcs tiverem noticias mande recados 
a mim bjs esta escola foi um sonho amo ela muitos falam mal delas mais nao tenho
de ruim tudo sempre foi muito bom pra mim bjs a todos
Postado por 
vanderleia aparecida da silva
 em 27/02/2012 11:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/04/2011

 <TÃTULO>
 LABORATÃ“RIO DE INFORMÃTICA - ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre.

No 
ltimo Centro de Estudos, os professores , apÃ³s finalizaÃ§Ã£o de toda a pauta 
prevista para o dia, finalmente puderam inaugurar o LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica
da escola.

Todos foram levados pelo Coordenador para a Sala de InformÃ¡tica, onde foram 
apresentados
a alguns aplicativos e possibilidades pedagÃ³gicas para trabalhar com os alunos.

Foi um momento de descontraÃ§Ã£o: os
 professores pareciam crianÃ§as diante do brinquedo novo. Todos encantados com 
as novas posssibilidades de trabalho e o mundo que se abre para nossos alunos.

Aproveitando a oportunidade, o coordenador da escola, professor Alexandre, 
apresentou o site da EducopÃ©dia, a mais nova ferramenta tecnolÃ³gica a serviÃ§o
da EducaÃ§Ã£o de nossas crianÃ§as.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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FONTE: 
BLOG DA ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL - 1
 CRE

Prof
 Rute Albanita - Representante rioeduca.net - 1
 CRE

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Bom dia Ruth.
AgradeÃ§o o espaÃ§o que tem dado na divulgaÃ§Ã£o do nosso trabalho. 
GraÃ§as a essa divulgaÃ§Ã£o a Multirio tomou conhecimento do Trabalho que 
fizemos sobre Bullying, o que resultou na gravaÃ§Ã£o do Programa EducaÃ§Ã£o em 
Rede na nossa u.e.
Obrigado e Boa PÃ¡scoa.
Postado por 
Alexandre
 em 23/04/2011 10:39
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Lindoooo!!! alunos conectados com as tecnologias, laboratÃ³rio aconchegante!!! 
ParabÃ©ns a Equipe ....amei....bjs e bjs
Postado por 
Claudinha
 em 25/04/2011 10:35

Lindoooo!!! alunos conectados com as tecnologias, laboratÃ³rio aconchegante!!! 
ParabÃ©ns a Equipe ....amei....bjs e bjs
Postado por 
Claudinha
 em 25/04/2011 10:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 23/04/2011

 <TÃTULO>
Alunos da Escola Municipal JapÃ£o, da 10ÂªCRE, comemoram a PÃ¡scoa conhecendo a 
sua simbologia

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Esta escola pra mim , Ã© de muita paixÃ£o , foi aqui que a minha vida comeÃ§ou ,
hoje dia 31/10/2011 estive dentro dela , veio tudo em minha mente , coisas que 
alguns anos atraz , ano de 1966 quando iniciava minhas primeiras frases escrita 
por mim , foi de uma enorme paixÃ£o retornar ali naquele lugar que hoje ainda 
continua educando e preparando seres humanos para uma vida digna , no tempo em 
que ali me encontrava sendo educado por professoras que eram mais do que 
professoras , mas sim mÃ£e elas eram , me lembrei tambÃ©m quando todos os dias 
tinhamos que astear a bandeira do brazil ainda com z , eu fazia parte dos portas
bandeiras , e tinhamos que cantar o hino do brasil , o hino a bandeira e tambÃ©m
o hino japones em homenagem aos japonezes que naquela dÃ©cada construiram aquela
escola , fiquei feliz e estou maravilhado por ter entrado naquela escola e 
voltarei para visitar a minha escola japÃ£o .
Postado por 
Carlos Cordeiro Santana
 em 31/10/2011 17:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 23/04/2011

 <TÃTULO>
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AniversÃ¡rio da Escola Municipal  Brigadeiro Faria Lima â€“ 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, eventos, riodeleitores, artesvisuais.

Vejam sÃ³ mais um blog recÃ©m nascido, mas a todo vapor. Ã‰ o 
Blog da Brigadeiro
.
 Ele estÃ¡ no ar desde o inÃ-cio de Abril e jÃ¡ registra as boas atividades 
realizadas na escola.

[FOTO]

O 
ltimo post fala da 
Gincana LiterÃ¡ria Parte 1
 que aconteceu por lÃ¡. E estava muito bem organizada, com regulamento e tudo 
mais. O vÃ-deo tambÃ©m jÃ¡ estÃ¡ disponÃ-vel.

[FOTO]

As professoras Larissa e Regina colaboram para a manutenÃ§Ã£o do blog e a 
postagem dos eventos da escola.

[FOTO]

E
foi com orgulho que o blog comunicou o aniversÃ¡rio da escola falando da figura 
histÃ³rica que lhe empresta o nome.

[FOTO]

Aproveitando o envolvimento do patrono com os indÃ-genas, tambÃ©m foi realizado 
o trabalho
Releituras das MÃ¡scaras Cerimoniais IndÃ-genas

 em comemoraÃ§Ã£o ao Dia do Ãndio.

[FOTO]
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E Ã© claro , 
se tem aniversÃ¡rio tem festa, como podemos ver nas imagens abaixo:

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 [VÃDEO]

Ufa!! Nossa, tanta coisa aconteceu por lÃ¡ em abril! NÃ£o se esqueÃ§am de passar
pelo blog e ver o que mais estÃ¡ rolando. Deixem um recadinho que o pessoal vai 
adorar.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
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(223)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

A equipe da E.M.Brigadeiro Faria Lima agradece a divulgaÃ§Ã£o e o incentivo para
que nossas aÃ§Ãµes continuem a educar e a fazer sonhar. AbraÃ§os carinhosos.
Postado por 
Larissa
 em 24/04/2011 10:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/05/2011

 <TÃTULO>
AS MARAVILHAS DOS BLOGS EDUCACIONAIS - CRIE O SEU!

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe deste site pela iniciativa de promover o Blog como um 
auxiliar do processo de ensino e aprendizagem. Eu sesmpre digo que o Blog de uma
escola Ã© uma vitrina de seu fazer pedagÃ³gico, do que acontece no chÃ£o da 
escola. Serve para o aluno mostrar o que estÃ¡ aprendende, para o professor 
mostrar como e o quÃª estÃ¡ ensinando e para o gestor mostrar o que faz para que
isso tudo ocorra satisfatoriamente.
Espero que este espaÃ§o promova e crie, como fiz aqui em BelÃ©m, um Concurso de 
Blogs de Escolas PÃ¹blicas.  
Muito sucesso. Paraonicamente, Franz
Postado por 
Franz Kreuther Pereira
 em 26/04/2011 11:15

ParabÃ©ns pela iniciativa e incentivo na criaÃ§Ã£o de um blog. Um site que nos 
mostre o caminho como apropria-se de uma ferramenta tecnolÃ³gica que motivarÃ¡ a
comunidade escola objetivando o conhecimento aliado a aprendizagem Ã© de grande 
valia.
Marleyde F. Fernando
Postado por 
Marleyde F. Fernando
 em 26/04/2011 18:33

Muito Legal! Ã‰ super importante divulgar como se faz um Blog. O Blog Ã© uma 
excelente ferramenta de divulgaÃ§Ã£o do que acontece de bom em nossas escola. 
Vamos juntas formar uma REDE. Uma REDE de escolas que querem o melhor para 
nossos alunos e nossa sociedade.
AbraÃ§os,
Professora Angela dos Santos- 1Âª CRE
Postado por 
Angela Santos
 em 01/05/2011 21:16
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Excelente, Rute! Ã“tima iniciativa! :)
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins 6ÂªCRE
 em 19/05/2011 16:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 24/04/2011

 <TÃTULO>
 CLUBE DA LEITURA - E.M. EPITÃCIO PESSOA

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 24/04/2011

 <TÃTULO>
Professora PatrÃ-cia Brilhante e os projetos culturais da E.M. Bento do Amaral 
Coutinho

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Trabalhei na Bento de janeiro de 1991 a janeiro de 1996, e conheci Patricia 
Brilhante, professora de InglÃªs, uma pessoa alegre, que estava sempre 
participando das atividades da escola. Naquela Ã©poca a Bento funcionava em 3 
turnos, com turmas de EI ao 9Âº ano. Quando saÃ-, a escola ao lado, EM Tenente 
Renato Cesar havia passado por reforma e iria funcionar de EI ao 5Âº ano e, a 
Bento seria reformada para atender  do 6Âº ao 9Âº ano. Nunca mais voltei lÃ¡ e, 
vi apenas as mudanÃ§as externas, nas fotos postadas no site. Tenho saudades 
daquele tempo, e sempre trarei a Bento guardadinha no meu coraÃ§Ã£o. ParabÃ©ns 
Patricia pelo seu trabalho, pelo empenho em proporcionar aos alunos da Bento 
cada vez mais oportunidades
de crescimento e aprendizado.
Postado por 
Marisa
 em 27/04/2011 20:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/05/2011

 <TÃTULO>
CRECHE MUNICIPAL JARDIM MONTE SANTO - 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, creches.
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Hoje vamos conhecer o blog construÃ-do pela equipe da C.M. Jardim Monte Santo. 
Eles construÃ-ram esse blog como proposta para acompanhar o trabalho 
desenvolvido neste espaÃ§o.

A creche tem um papel muito significativo na vida da crianÃ§a. A aÃ§Ã£o 
educativa desenvolvida Ã© fundamentada na afetividade oferecendo oportunidades 
para desenvolver as m
ltiplas linguagens.

Quem sou eu

...e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro estÃ¡...
 (Toquinho - Aquarela)

A Creche Municipal Jardim Monte Santo, surgiu de um Projeto da AssociaÃ§Ã£o de 
Moradores local, com a proposta de oferecer Ã s crianÃ§as da comunidade, Ã  
princÃ-pio, um local onde pudessem permanecer com seguranÃ§a enquanto seus pais 
estivessem trabalhando.

Foi inaugurada no dia 14 de setembro de 2000, Ã s 11 horas, na Rua Sananduva, 
s/n
, atravÃ©s da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, depois, Secretaria
Municipal de AssistÃªncia Social, juntamente com a Secretaria de Obras e 
ServiÃ§os P
blicos, RIOURBE e atualmente, Secretaria de EducaÃ§Ã£o.

O nome Jardim Monte Santo Ã© uma homenagem Ã  comunidade local. Atendemos a 150 
crianÃ§as de 1 ano e 6 meses a 3 anos e 11 meses.

A Equipe PedagÃ³gica Ã© formada por uma Diretora, uma Diretora Adjunta, uma 
Professora Articuladora, sete Agentes Auxiliares de Creche , dezenove 
Recreadoras, duas Lactaristas.

SUA MISSÃƒO
: Preparar a crianÃ§a para uma autonomia na sociedade, responsÃ¡veis no 
exercÃ-cio de seus direitos e deveres, desenvolvendo conhecimentos atravÃ©s da 
ludicidade, afetividade e criticidade.

As atividades na creche sÃ£o levadas muito a sÃ©rio.

ATIVIDADES DE RECICLAGEM

Na 
C.M. Jardim Monte Santo
 Planejamento Ã© coisa sÃ©ria.
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A creche que valoriza o planejamento pedagÃ³gico coletivo revela a concepÃ§Ã£o 
que o grupo tem sobre a funÃ§Ã£o do educador.

[FOTO]

Para conhecer mais do trabalho desenvolvido pela equipe da 
C.M. Jardim Monte Santo

 acesse o link:

http://cmjsanto.blogspot.com/

Desejamos
Ã  equipe muito sucesso!

tweet

9Âªcre
(227)

creches
(89)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a vc Menina bonita, amiga RosÃ¢ngela, por estrear aki pela 
9ÂªRE.Beijus
Postado por 
Maria InÃªs
 em 03/05/2011 18:17

Muito legal a postagem e muito legal o botÃ£o para curtir! Excelente iniciativa
Postado por 
Carlos
 em 03/05/2011 21:16

parabÃ©ns a tds essa creche Ã© uma benÃ§Ã£o minha filha estÃ¡ amando,,,vcs sÃ£o 
lindas ,,Deus abenÃ§oe..
Postado por 
erica lima
 em 22/06/2011 22:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/04/2011

 <TÃTULO>
GlossÃ¡rio do BloguÃªs

Para ajudar os novos blogueiros da rede, trazemos esse glossÃ¡rio para tirar 
algumas d
vidas sobre termos que sÃ£o usados na blogsfera. Vamos a eles:

Adsense
 - Programa de exibiÃ§Ã£o de an
ncios que geram renda quando clicados. Ã‰ muito popular e estÃ¡ presente na 
maioria dos blogs.

Banner
 - EspaÃ§o publicitÃ¡rio inserido no blog.

Blogger
 Palavra criada pela Pyra Labs, Ã© um serviÃ§o que oferece ferramentas para 
indivÃ-duos publicarem textos na Internet.

Blogueiro
 Autor do blog.
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Blogroll 
 Lista de links para outros blogs ou sites disposta na lateral do blog.

Blogsofera
 - Entende-se por Blogosfera toda a comunidade de blogs na internet. O conjunto 
de quem faz, de quem disponibiliza e de quem lÃª Blogs Ã© a Blogosfera.

ComentÃ¡rios 
 Ferramenta que possibilita aos visitantes deixarem comentÃ¡rios sobre o que o 
autor escreveu.

FEED (Site Feed)
 Link para um endereÃ§o da internet (URL), que apresenta a pÃ¡gina em formato 
RSS. Sites com esta opÃ§Ã£o podem ser lidos por aplicativos instalados no 
computador do usuÃ¡rio que, conectado Ã  internet, recebe a notificaÃ§Ã£o de que
houve alguma atualizaÃ§Ã£o nos sites de seu interesse. O link tambÃ©m pode estar
identificado como RSS, XML ou ATOM.

Flog ou Fotolog
 Tipo de blog no qual o elemento principal Ã© a fotografia.

Gadget
 - Chama-se tambÃ©m de gadget algum pequeno software, pequeno mÃ³dulo, 
ferramenta ou serviÃ§o que pode ser agregado a um ambiente maior.

HTML
 Abreviatura de Hypertext Markup Language. Linguagem de programaÃ§Ã£o de 
pÃ¡ginas na WEB.

LicenÃ§a Creative Commons 
 Ã‰ uma organizaÃ§Ã£o sem fins lucrativos que oferece um sistema flexivel de 
licenÃ§as que permite aos autores definir como como desejam distribuir e 
compartilhar suas obras na Internet.

Meme
 - Ã‰ para a memÃ³ria o anÃ¡logo do gene na genÃ©tica, a sua unidade mÃ-nima. Ã‰
considerado como uma unidade de informaÃ§Ã£o que se multiplica entre locais onde
a informaÃ§Ã£o Ã© armazenada. O termo usado pelos blogueiros para definir quando
um autor tem seu texto copiado e continuado em outros blogs. Geralmente, os 
blogueiros usam memes para aprofundar um tema ou simplesmente aumentar o acesso 
a seus sites.
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Metablog
 Ato de publicar posts sobre blogs.

Moblog (Mobile blog)
 Blog ou Ã¡rea de um blog onde sÃ£o publicados pequenos textos, sons ou imagens 
atravÃ©s do celular.

Paraquedista
 - Aquele que chega ao blog via buscadores, principalmente o Google. Os 
paraquedistas entram e saem das pÃ¡ginas rapidamente, clicando em links que 
venham a se assemelhar Ã  sua busca inicial.

Permalink (Permanent Link)
 Link de acesso direto a um texto. Evita a necessidade da busca entre diversos 
arquivos.

Pingback
 - Uma funcionalidade usada para notificar um blog ou website de que foi linkado
por outro blog.

Plungins ou Plug-in
 - SÃ£o mini-programas que adicionam funÃ§Ãµes a outros softwares ou serviÃ§os 
online.

Podcast
 Arquivos de Ã¡udio, geralmente MP3, criados por amadores ou profissionais para 
download e normalmente distribuÃ-dos via RSS.

Post
 Nome dado a cada publicaÃ§Ã£o de texto ou imagem feita pelo autor, com tÃ-tulo,
data, hora etc. TambÃ©m chamado de postagem.

RSS (Really Simple Syndication)
 Formato de pÃ¡gina que pode ser lido por programas especiais (agregadores) a 
fim de identificar atualizaÃ§Ãµes em sites cadastrados.

SEO (Search Engine Optimization)
- Ã‰ uma tÃ©cnica utilizada para posicionar sites e blogues nos primeiros 
resultados das pesquisas por termos nos buscadores.

Tagboard
 - Mural onde os visitantes podem deixar recados e comentÃ¡rio.

Página 2400



RIOEDUCA 1

Template
 - Ã‰ o modelo, o layout do blog. Um template (ou 
modelo de documento
) Ã© um documento sem conte
do, com apenas a apresentaÃ§Ã£o visual (apenas cabeÃ§alhos por exemplo) e 
instruÃ§Ãµes sobre onde e qual tipo de conte
do deve entrar a cada parcela da apresentaÃ§Ã£o - por exemplo conte
dos que podem aparecer no inÃ-cio e conte
dos que sÃ³ podem aparecer no final.

URL
 - Abreviatura de Uniform Resource Locator, ou seja, o endereÃ§o de uma pÃ¡gina 
na WEB.

Widget
 - SÃ£o os brinquedinhos dos blogueiros. Coisinhas que a gente coloca na barra 
lateral. Esse Ã© um termo sem traduÃ§Ã£o que designa componentes de interface 
grÃ¡fica com o usuÃ¡rio (GUI). Qualquer item de uma interface grÃ¡fica Ã© 
chamada de widget, por exemplo: janelas, botÃµes, menus e itens de menus, 
Ã-cones, barras de rolagem, etc.

WordPress
 - Ã‰ o software para blogar mais popular da Internet. Foi criado pela companhia
WordPress. Essa companhia de software pertence ao Yahoo. Tem mais 
funcionalidades do que o Blogger e o n
mero de templates e de plugins Ã© muito maior, contudo o 
Blogger
 Ã© mais prÃ¡tico e mais fÃ¡cil de usar.

Este texto faz parte da apostila de um curso de formaÃ§Ã£o de professores,

 em BelÃ©m (ParÃ¡), de autoria
de Franz Kreuther,

 editor do blog

http://esteblogminharua.blogspot.com/

VocÃª jÃ¡ leu a postagem com o passo a passo para criaÃ§Ã£o de um blog? NÃ£o se 
esqueÃ§a de
nos enviar um e-mail contando sobre o blog para que possamos divulgÃ¡-lo no 
Rioeduca.net.
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/04/2011

 <TÃTULO>
C.M. SIMONE DE BEAUVOIR - BLOG 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, creches.

[FOTO]

Hoje conheci o blog desta creche da 6a.CRE que recebeu o nome de uma famosa 
escritora e filÃ³sofa francesa: 
Simone de Beauvoir
!

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

VISITEM O BLOG (CLIQUEM NO LINK ABAIXO):

http://crechesimonedebeauvoir.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/04/2011

 <TÃTULO>
BLOG 6ÂªCRE: CIEP GLAUBER ROCHA

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

VEJAM
O QUE ENCONTREI VISITANDO O BLOG DO CIEP GLAUBER ROCHA!

ESTRELAS do nosso sucesso!

PSE - dentistas na escola

EscovaÃ§Ã£o, aplicaÃ§Ã£o de fl
or e exame! PrevenÃ§Ã£o e tratamento!

[FOTO]

[FOTO]

NÃƒO DEIXEM DE VISITAR O BLOG (CLIQUEM NO LINK ABAIXO):

http://ciepglauberocha.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 01/05/2011

 <TÃTULO>
ENCONTRO NA E.M. LIA BRAGA DE FARIA - 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, capacitaÃ§Ã£o.

No dia 14 de abril de 2011, estive na E.M Lia Braga de Faria / 6a.CRE: a escola 
em que cursei todo o meu ensino fundamental (Fundamental I e II).

Atualmente, a escola atende apenas ao primeiro segmento, e a escola vizinha, 
E.M. Baden Powell, acolhe ao segundo.

Nos meus tempos de menina, nÃ£o havia muros separando (internamente) as duas 
escolas, a entrada era por uma outra rua, havia uma grande varanda, sustentada 
por pilastras azuis e coberta por telhas de barro, e o quintal da Lia Braga era 
enorme (transformado agora em uma quadra esportiva, nÃ£o mais pertencente Ã  
escola)!
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As diferenÃ§as da atual escola para a de minha memÃ³ria sÃ£o muitas depois das 
reformas pela qual esta passou (que lhe deu um segundo andar, um auditÃ³rio com 
recusros tecnolÃ³gicos etc.). 
Minha escola
 tinha um certo ar de escola rural, embora situada numa cidade grande (na 
capital do Rio de Janeiro).

No entanto, as mudanÃ§as para atender as demandas de uma nova Ã©poca nÃ£o lhe 
retiraram a simplicidade das formas e o aconchego dos sub
rbios cariocas.

Mas eu nÃ£o fui visitar minha 
velha escola
 por nostalgia
e
sim porque precisava divulgar a proposta do Rioeduca.net.

Entrei em contanto com a 6a.CRE e pedi para participar de uma reuniÃ£o em que 
estivessem presentes professores representantes das escolas de minha 
coordenadoria. 

[FOTO]

Alguns dias depois, a CRE me enviou um e-mail dando permissÃ£o para eu 
participar de uma Oficina sobre 
PrevenÃ§Ã£o e Uso de Drogas
 (ministrada por 
GlÃ³ria Macedo e sua equipe), na E.M. Lia Braga de Faria (14/04/2011), oferecida
aos professores coordenadores pedagÃ³gicos das escolas do 6o. ao 9o. ano (ainda 
preciso ir a outras reuniÃµes com os representantes das creches e das escolas de
primeiro segmento). 

Na oficina, os professores participaram de diversas din
micas (ver fotos a seguir) para repassarem e aplicarem em suas escolas o tema 
abordado.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ao tÃ©rmino da Oficina, apresentei a proposta do Rioeduca.net (o portal, blogs, 
as redes sociais etc.) e falei da import
ncia de enviarem as realizaÃ§Ãµes de suas escolas e demais informaÃ§Ãµes 
pertinentes (sobre seus blogs etc.) para publicaÃ§Ã£o. 

O interesse foi grande pela oportunidade oferecida por este novo meio de 
divulgaÃ§Ã£o dos trabalhos das escolas de nossa rede!

[FOTO]

[FOTO]

NOTA:
Para conhecerem a proposta apresentada aos professores coordenadores de escola
s no dia da reuniÃ£o, leiam a postagem do prof. 
Sinvaldo Souza
 no 
Rioeduca.net... Tecendo Ideias: 
http://rioeducaideias.blogspot.com/2011/05/valorizacao-da-vida.html?spref=tw
CrÃ©dito das fotos: Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o e Valdecir (motorista SME-RJ)
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6Âªcre
(247)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

Que bonito relato! JÃ¡ sei quem relatou ! Foi a Professora Imaculada da 
ConceiÃ§Ã£o! Acertei?
Postado por 
nomeComentario
 em 26/04/2011 23:25

Essa escola fez parte da minha infancia e adolescÃªncia, meu ColÃ©gio ficava na 
rua ao lado, jÃ¡ que nasci e creci em guadalupe.Minha prima estudava lÃ¡ e meu 
sonho era tb estudar pq eu adorava aquela saia do uniforme e as prof eram 
conhecidas...rsrs meu pai ainda mora na rua atras da escola e Ã© onde voto atÃ© 
hoje, embora more hÃ¡ 16 anos em campo grande, nÃ£o troquei meu titÃºlo pois Ã© 
o momento de rever os amigos...que delicia rever a escola...amei!!! Pelo jeito a
equipe de professores continua maravilhosaaaa!!!
Postado por 
Claudinha
 em 27/04/2011 20:49

Na semana passada tive a felicidade de ver neste espaÃ§o a escola onde estou 
como diretora hÃ¡ 17 anos(E.M. Rio de Janeiro) e hoje tive a alegria de rever 
minha primeira escola, onde estudei a 1Âª e 2Âª sÃ©rie. Morei em Guadalupe e 
comecei meus estudos na E.M. Lia Braga e fiquei muito feliz em ver o sucesso e 
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as novidades desta escola. No tempo em que estudei a escola era exatamente como 
foi descrita acima: nÃ£o havia muros separando as duas escolas,  havia uma 
grande varanda, sustentada por pilastras azuis e coberta por telhas de barro, e 
o quintal da Lia Braga era enorme. Lembro que ao final do recreio tocavam 2 
sinais: no primeiro, todos paravam como estÃ¡tuas e no segundo, caminhÃ¡vamos 
para formar e ir para a sala. Ainda recordo o nome das minhas professoras: Nilza
e Ludmila. Doces lembranÃ§as!  ParabÃ©ns para DireÃ§Ã£o, professores, 
funcionÃ¡rios, alunos e responsÃ¡veis!
Postado por 
nomeComentario
 em 01/05/2011 17:57

Compartilho sua nostalgia pois, estudei todo o meu ensino fundamental na E. M. 
Baden Powel e pelo que li da descriÃ§Ã£o da Lia Braga, foi na mesma Ã©poca 
(entre 73 e 80).
Hoje estou atuando como Coordenador PedagÃ³gico do CIEP Vila Kennedy (3Âª CRE)
Muito bom lembrar.
Obrigado.
Luz e Paz Eternas
Postado por 
Carlos Alberto Marangon de Lima
 em 01/05/2011 20:02

Imaculada, fiquei emocionada em ler seu depoimento sobre a EM Lia Braga de 
Faria. Gostaria muito de fazer o mesmo em relaÃ§Ã£o a escola que estudei o 1Âº e
2Âº segmentos, mas ela nÃ£o existe mais. Triste! PorÃ©m, sua alegria me deu a 
certeza de que mesmo sem minha ex escola existir, foi ela quem me deu suporte 
para a pessoa que sou hoje. AgradeÃ§o a vocÃª e a EM Lia Braga de Faria por me 
proporcionar este sentimento tÃ£o gostoso de saudade. Obrigada.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 01/05/2011 20:16

Ah!!! Esqueci de falar que a escola estÃ¡ com um espaÃ§o muito bonito! 
ParabÃ©ns a equipe da EM LIA BRAGA DE FARIA
Postado por 
Regina Bizarro
 em 01/05/2011 20:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/04/2011

 <TÃTULO>
NOVAS POSTAGENS NO BLOG C.M. ZUZU ANGEL / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescola, creches.

Página 2409



RIOEDUCA 1

[FOTO]

Blog C.M. Zuzu Angel:
http://cmzuzuangel.blogspot.com/

11 maneiras de ajudar na alfabetizaÃ§Ã£o do seu filho

Contar histÃ³rias, deixar bilhetinhos na geladeira, fazer lista de compras em 
voz alta - essas sÃ£o apenas algumas situaÃ§Ãµes que tornam o espaÃ§o de 
convivÃªncia da crianÃ§a mais... alfabetizador! E isso Ã© fundamental para o 
aprendizado.

Texto:
Juliana Bernardino

[FOTO]

VocÃª sabia que os pais tambÃ©m podem ajud

ar na alfabetizaÃ§Ã£o de seus filhos? Isso mesmo! Mas nÃ£o se preocupe, pois 
nÃ£o se trata de ter de ensinar formalmente a crianÃ§a a ler e a escrever, 
funÃ§Ã£o esta do professor. VocÃª pode...(
continua no blog...
)

 O SIGNIFICADO DA PÃSCOA

[FOTO]

O significado da PÃ¡scoa...

O nome pÃ¡scoa surgiu a partir da palavra hebraica 
pessach
 (
passagem
), que para os hebreus significava o fim da escravidÃ£o e o inÃ-cio da 
libertaÃ§Ã£o do povo judeu (marcado pela travessia do Mar Vermelho, que se tinha
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aberto para 
abrir passagem
 aos filhos de Israel que MoisÃ©s ia conduzir para a Terra Prometida).

Ainda hoje a famÃ-lia judaica se re
ne para o 
Seder
, um jantar especial que Ã© feito em famÃ-lia e dura oito dias. AlÃ©m do jantar 
hÃ¡ leituras nas sinagogas.

Para os cristÃ£os, a PÃ¡scoa Ã© a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida:
a RessurreiÃ§Ã£o.

A passagem de Deus entre nÃ³s e a nossa passagem para Deus. Ã‰ considerada a 
festa das festas... ( 
continua no blog... 
)

[FOTO]

NÃƒO DEIXEM DE VISITAR O BLOG 
(CLIQUEM NO LINK ABAIXO):

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
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6Âªcre
(247)

creches
(89)

blogsdeescola
(7)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/04/2011

 <TÃTULO>
E.M. COMANDANTE ARNALDO VARELLA / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, eventos.

CelebraÃ§Ã£o da PÃ¡scoa

[FOTO]

Recebi da professora Luciana Lima, de Artes Visuais, estas belas imagens da 
celebraÃ§Ã£o da PÃ¡scoa em sua escola! 
Acima: 
SÃ-mbolos da PÃ¡scoa (professora FÃ¡tima).

[FOTO]
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DanÃ§a 
GetsÃªmane
 Grupo da Igreja Batista Parque Lafaiete

M
sica 
 Via Dolorosa
 Professoras Silvana e Adilcelane

[FOTO]

M
sica: RessurreiÃ§Ã£o: Aluna VitÃ³ria 
 turma 1702

[FOTO]

Aluno Fernando interpretando Jesus

[FOTO]

[FOTO]

SÃ-mbolos da PÃ¡scoa (trabalhos de alunos)

Com tantas imagens bonitas e trabalhos interessantes, jÃ¡ nÃ£o estÃ¡ na hora, 
E.M. Arnaldo Varella, da criar um blog?

[FOTO]
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Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella 
 6
 CRE

CelebraÃ§Ã£o da PÃ¡scoa

DireÃ§Ã£o:
 Mario e ConceiÃ§Ã£o

Coordenadora PedagÃ³gica:
 Silvia Regina

Fotos: 
Diana

Envio de material:
 Luciana Lima (Artes Visuais)

6Âªcre
(247)
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eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa! Que projeto maravilhoso!
Postado por 
Rute
 em 28/04/2011 23:02

Essas fotos maravilhosas foram tiradas pela professora Diana Sobreira. Camera 
nova, mas o olhar apurado e sensÃ-vel de sempre!
Postado por 
Luciana G R Lima
 em 29/04/2011 10:08

OlÃ¡! ParabÃ©ns meus amores, tudo perfeito. AbraÃ§os em todos.
Postado por 
Regina
 em 16/05/2011 23:13

Simples,   mas carregado de significado.

Sucesso !
Postado por 
Nerilson Denevides Liers
 em 04/06/2012 16:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/04/2011

 <TÃTULO>
Nasce um novo blog - Um Cantinho Especial

<TAGS>
Tags: 
8Âª, cre, blog, creche.

Logo cedo, recebemos um telefonema entusiasmado e contagiante: Mirna Maria 
Avolio Artiaga, diretora da Creche Municipal Vila Progesso, localizada em Vila 
Kennedy nos contou que conseguiu criar o seu blog.

A Creche Municipal Vila Progresso jÃ¡ desenvolve diversos projetos. Por isso, a 
diretora estÃ¡ cheia de planos para o blog 
Um Cantinho Especial
 - segundo ela, brevemente ele estarÃ¡ repleto de vÃ-deos e de postagens que 
darÃ£o conta de divulgar o maravilhoso trabalho dessa Creche da 8
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 CRE.

O Rioeduca.net estÃ¡ orgulhoso de ser o primeiro seguidor desse blog que promete
mostrar que o Salto da EducaÃ§Ã£o Carioca jÃ¡ comeÃ§a desde a primeira inf
ncia.

Visite o blog - UM CANTINHO ESPECIAL

Alegramo-nos mais ainda em perceber o crescente contÃ¡gio de criaÃ§Ã£o de blogs 
escolares.
E a sua escola, jÃ¡ criou seu BLOG?

NÃ£o sabe como fazer? Clique aqui e veja como Ã© fÃ¡cil: 
QUERO CRIAR UM BLOG!

blog
(15)

cre
(13)

creche
(13)

8Âª
(3)
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 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a Creche Vila Progresso pela criaÃ§Ã£o de seu blog. Em breve, o blog 
da Escola Armando de Salles. Aguardem!!!
Postado por 
Fabricio Macedo
 em 26/04/2011 15:05

ParabÃ©ns pela iniciativa! Adorei o blog e jÃ¡ estou seguindo! Certamente, vamos
trocar muitas idÃ©ias legais com nossos blogs!
Postado por 
Rute Albanita
 em 26/04/2011 20:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 26/04/2011

 <TÃTULO>
CONHEÃ‡AM O BLOG 6ÂªCRE_DESAFIOS!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre.

[FOTO]

A 6a. Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o possui um blog todo especial! 
O que chamamos, na linguagem atual, de 
blog cultural
, i.e., um blog de divulgaÃ§Ã£o nÃ£o apenas de outros blogs e acontecimentos de 
nossa CRE, mas dos mais variados assuntos pertinentes tanto Ã  educaÃ§Ã£o, 
quanto Ã  sa
de, Ã  cultura, Ã  polÃ-tica, Ã  vida familiar etc. Ã‰ um blog altamente 
antenado, criado pela iniciativa da professora Marise Maciel (Twitter: 
@MariseRio) e que 
segue cheio de novas ideias para professores, pais e alunos, informaÃ§Ãµes 
atuais, reflexÃµes, pensamentos e a sempre atenta divulgaÃ§Ã£o dos trabalhos e 
blogs de nossa rede!

[FOTO]

NÃ£o deixem de visitar o Blog 6a.CRE Desafios (cliquem no link abaixo)
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6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a imagem das garrafas como abajures. Vou copiar! ParabÃ©ns pela ideia do 
blog. Sou prof regente da Sala de Leitura da Charles Anderson. Estarei sempre 
por aqui. Sucesso!!
Postado por 
Arnon Duarte
 em 27/04/2011 09:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/04/2011

 <TÃTULO>
Esporte e Arte no Blog da E. M. Rio de Janeiro

<TAGS>
Tags: 
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blogsdeescolas, 3Âªcre, artesvisuais, educaÃ§Ã£ofÃ-sica.

TÃ£o bom quanto ver novos blogs nascerem Ã© ver que outros sÃ£o retomados. Assim
podemos ver 

um pouquinho do que acontece de bom nas escolas. Com o blog 
E.M. 03.13.006 Rio de Janeiro
 foi assim. Eles deram uma paradinha, mas foi sÃ³ para tomar fÃ´lego. EstÃ£o de 
volta com muita coisa pra mostrar.

[FOTO]

E o pessoal lÃ¡ estÃ¡ ligado no mundo da arte. A professora Rejane acompanhou os
alunos da turma 8801 (Acelera 2) Ã  exposiÃ§Ã£o sobre a vida e obra de ESCHER. 
Artista mundialmente conhecido por seus desenhos e gravuras jogando com figuras 
geomÃ©tricas e ilusÃµes de Ã³ticas num mundo prÃ©-computador, ele fascina quem 
entra em contato com suas obras. Os alunos da E. M. Rio de Janeiro, da 3
 CRE puderam ver e interagir com os cenÃ¡rios criados por ele.

[FOTO]

Sabemos que arte e esporte sÃ£o bons caminhos a abrir para nossos alunos e, 
nesta escola, nÃ£o Ã© diferente. Enquanto uns tomam contato com a arte, outros 
se dedicam ao esporte. Com ajuda do prof. Alexandre (de CiÃªncias) em suas horas
livres, o time de Voleibol honrou a tradiÃ§Ã£o da escola ganhando o Campeonato 
de 2010 e formando atletas e cidadÃ£os conscientes de valores como respeito, 
igualdade, perdÃ£o e toler
ncia.

[FOTO]

Esta dedicaÃ§Ã£o reflete na diversÃ£o preferida no recreio da crianÃ§ada: o 
basquetebol. Depois das aulas do prof. Jorge Tadeu, a garotada se encantou e dÃ¡
show de garra. DÃ¡ pra ver que daÃ- sairÃ£o novos campeÃµes.

E tem muito mais para ver por lÃ¡. O arquivo estÃ¡ repleto de atividades. DÃª 
uma passadinha por lÃ¡ e deixe um incentivo para a galera da 
E.M. Rio de Janeiro.
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

artesvisuais
(68)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

 <COMENTÃRIOS>

Muito obrigada pelo carinho com nosso Blog! O trabalho Ã© feito com muito 
prazer, e Ã© Ã³timo poder divulgÃ¡-lo e mostrar Ã s nossas crianÃ§as que sua 
escola Ã© reconhecida pelo que tem de bom! GratÃ-ssima!
Postado por 
Maria Carolina
 em 27/04/2011 21:11

TambÃ©m agradeÃ§o o carinho, as palavras de incentivo  e a oportunidade de 
divulgar o blog de nossa escola. Em breve mais novidades! Bjs!
Postado por 
Claudia Fonseca
 em 28/04/2011 11:13

ParabÃ©ns ! Como Ã© bom rever vcs.Como sempre a dedicaÃ§Ã£o e o empenho regem a 
equipe desta U.E.
       Como diz Carol : " O trabalho Ã© feito com muito prazer.". 
   ParabÃ©ns a todos vcs !!!!!!!!
                       bjos 
                                 GiÃ³ia
Postado por 
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FÃ¡tima Gioia Horta
 em 29/04/2011 13:45

Equipe da EM Rio de Janeiro
Realmente uma grande equipe!  Uma verdadeira Escola.
abraÃ§os,
Postado por 
Eduardo Assimos
 em 29/04/2011 22:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/04/2011

 <TÃTULO>
Esse blog Ã© nota dez!

O Rioeduca.net aproxima as pessoas que integram a rede municipal do Rio de 
Janeiro. Ã‰ atravÃ©s dele que podemos conhecer e divulgar o trabalho dos 
profissionais que estÃ£o em nossas escolas.

Enviei um e-mail para todas as escolas da 5.
 CRE anunciando que o Rioeduca.net estÃ¡ de 
braÃ§os abertos
 esperando os projetos, blogs, vÃ-deos e outras publicaÃ§Ãµes que possam ser 
veiculadas em nosso portal. Foi assim que conheci a professora Heloisa Ribeiro, 
a Tia HelÃ´. Veja o que ela contou para nÃ³s:

Sou professora do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro desde 1977, quando passei no 
concurso para Prof II. Lecionei em Classes de AlfabetizaÃ§Ã£o e em todas as 
outras sÃ©ries na E.M. Padre Dehon atÃ© o ano de 1996 quando, jÃ¡ com outra 
matrÃ-cula pedi exoneraÃ§Ã£o do cargo de P II e assumi como P I. HÃ¡ dez anos me
aposentei nesta primeira matrÃ-cula.

Na matrÃ-cula atual, leciono MatemÃ¡tica em turmas do segundo segmento na E.M. 
Waldemar FalcÃ£o, principalmente com o 9.
 ano.

A ideia de criar um blog surgiu da vontade de facilitar a troca de informaÃ§Ãµes
com meus alunos e tornar mais moderno e atraente o ensino da MatemÃ¡tica para as
minhas turmas. Fiquei encantada com o que vi em blogs como o 
Ba
 de Ideias
 e o 
Voando mais alto
. Resolvi criar o blog 
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Tia HelÃ´
 - uma lembranÃ§a dos tempos em que fui P II (com muita honra!). O objetivo do 
blog Ã© divulgar, entre os meus alunos, a 
EducopÃ©dia
 e o 
ReforÃ§o Digital
, vÃ-deos, fotos, notÃ-cias, etc, relacionados as atividades escolares.

[FOTO]

O blog Ã© uma possibilidade de ampliaÃ§Ã£o de nosso trabalho em sala de aula. 
Cada postagem alÃ©m de complementar as aulas, abre um leque de possibilidades de
navegaÃ§Ã£o.

Ã‰ isso mesmo, Heloisa! VocÃª estÃ¡ no caminho certo!
ParabÃ©ns, querida por este belo trabalho e por
sua disposiÃ§Ã£o em criar este espaÃ§o virtual!

Uma dica para todos os novos blogueiros: visitem outros blogs, percebam as 
formas de organizaÃ§Ã£o, disposiÃ§Ã£o dos conte
dos (texto, fotos, vÃ-deos, slides, etc), pensem no blog como uma extensÃ£o de 
sua sala de aula. HÃ¡ tutoriais com dicas em vÃ¡rios blogs e sites, pesquise e 
em breve vocÃª desenvolverÃ¡ um estilo prÃ³prio para suas postagens.

Quer conhecer o blog da Heloisa? Clica no link: 
http://heloisa-ribeiro.blogspot.com/
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/04/2011

 <TÃTULO>
E.M. Professor Coqueiro, sintonia de ideias, concretizaÃ§Ã£o de ideais

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Deixo aqui meu carinho especial ao meu amigo do Rioeduca, Sinvaldo, por ter me 
proporcionado esse momento mais que especial, onde pude rever os professores 
maravilhosos que comigo sonharam e realizaram muitos desses sonhos. Entre 
lÃ¡grimas de alegria e saudade, revi Carla Lins, agora coord e Sandra da sala de
leitura que comigo traÃ§aram longos passos no avanÃ§o do Ensino Especial tÃ£o 
querido por essa Escola. Nancy e GraÃ§a queridas diretoras, que sempre me 
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apoiaram de todas as formas. Jandira querida amiga com sua sabedoria e 
tranquilidade nas palavras. Maria Helena, apoio a direÃ§Ã£o, sempre fashion...rs
e a todas que continuam guardadinhas no fundo do meu coraÃ§Ã£o. Vcs sÃ£o 
inesquecÃ-veis!!!!!
Obrigada Sinvaldo querido !!!!!
Bjs e bjs
Postado por 
Claudinha
 em 28/04/2011 12:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/04/2011

 <TÃTULO>
LUZ, CÃ‚MERA, AÃ‡ÃƒO! BLOGADÃƒO (BLOG da 6ÂªCRE)

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

Todos atentos para mais uma sessÃ£o!

Projeto: Luz, C
mera, AÃ§Ã£o!

(CIneclubes das Escolas do AmanhÃ£!)

A professora Gisele Cordeiro, do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes, 6a. CRE, informou-me 
sobre o blog que ela construiu (
clique aqui 
e entre...
) para divulgar e partilhar as atividades, as ideias, os trabalhos realizados e 
o projeto 
LUZ, C
MERA, AÃ‡ÃƒO!
, que vem encantando seus alunos e a toda escola! 

O nome do blog Ã© bem sugestivo (e criativo!): 
BLOGADÃƒO
!
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LUZ, C
MERA, AÃ‡ÃƒO!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/04/2011
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 <TÃTULO>

 Alunos do â€œLaboratÃ³rio de Talentosâ€ da 10Âª CRE no Teatro Ziembinski

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, artescÃªnicas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <TÃTULO>
 <TÃTULO>

Amores de Sabrina
ComÃ©dia rom
ntica baseada nos romances da Nova Cultural, Sabrina, Bianca, 
Julia..., publicados nas bancas de jornal, Numa linguagem de folhetim, 
novelesca, a peÃ§a traz ao palco a forÃ§a do clichÃª abordados nessas revistas. 
TrÃªs heroÃ-nas, trÃªs histÃ³rias de amor, numa trama divertida e fascinante.

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

eles arrasaram!!amei a peÃ§a!!
Postado por 
teatro
 em 30/04/2011 11:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/04/2011

 <TÃTULO>
CRECHE MUNICIPAL ARARA AZUL -1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas, creches.

[FOTO]

Vou relatar um pouquinho 
de nossa Creche...

Com trÃªs anos de idade, a 
Creche Municipal Arara Azul,
 da 1
 Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o, 
apresenta experiÃªncia de 
gente grande
. JÃ¡ nasceu madura, pronta para atender Ã s necessidades da comunidade do 
ArarÃ¡-Benfica. Situada Ã  Rua Ademar Serpa -
s/n, o prÃ©dio de dois pavimentos contempla
150 crianÃ§as distribuidas em seis turmas sendo duas de BerÃ§Ã¡rio, duas de 
Maternal I e duas de Materna II
.
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Nossa missÃ£o Ã© cuidar e acarinhar nossas crianÃ§as e suas famÃ-lias, pois 
entendemos que o processo de aprendizagem e desenvolvimento que pretendemos para
nossos alunos Ã© resultado da integraÃ§Ã£o de todos os elementos que compÃµem a 
comunidade escolar e do entorno.

Hoje iniciamos esta nova jornada, 
neste blog
 que, certamente serÃ¡ sucesso como todas as nossas propostas, compartilhando 
com colegas, amigos, responsÃ¡veis e profissionais o nossa rotina e nossas 
descobertas.
Fonte: 
CRECHE MUNICIPAL ARARA AZUL

blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>
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Adorei a idÃ©ia do Blog, pois serei seguidora atÃ© mesmo no trabalho. Sempre que
houver um tempinho, entrarei nele para ficar ainda mais por dentro das 
atividades que meu filho vem tendo na creche e estar compartilhando em casa. Sou
grata a Creche Municipal Arara Azul pelos cuidados e ensinamentos que passam ao 
meu filho.
Postado por 
Camila Lopes (ResponsÃ¡vel)
 em 12/05/2011 18:03

ADORO ESSA CRECHE  E QUE LINDO SEU TRABALHO PEDAGÃ“GICO PARABENS A EQUIPE ARARA 
AZUL!
Postado por 
GISELE MOREIRA
 em 26/05/2011 08:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/04/2011

 <TÃTULO>
CRECHE MUNICIPAL SAMORA MACHEL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
creche, municipal, samora, machel, blog, de, creche, blog, educacional.

O
 RIOEDUCA.NET 
recebeu nesta semana o 
Blog Escolar da CRECHE MUNICIPAL SAMORA MACHEL
, da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o. 

Nossa equipe de Rioeducadores ficou muito feliz , pois este Ã© mais um blog 
escolar que estÃ¡ nascendo e interagindo com outros professores suas propostas 
pedagÃ³gicas, atravÃ©s deste aconchegante ambiente digital.

[FOTO]

A diretoras, professora Mabel e professora InÃªs contam que 
utilizaram o 
passo a passo
 para criar um blog, postado aqui mesmo no RIOEDUCA.NET , e relataram que Ã© uma
alegria poder fazer uso desta ferramenta e participar destas criativas trocas 
virtuais.
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[FOTO]

A Equipe da Creche 
estÃ¡ muito animada com o novo blog e pretendem usÃ¡-lo como veÃ-culo de 
aproximaÃ§Ã£o das famÃ-lias ao cotidiano da Creche, alÃ©m de divulgar os 
projetos que realizam.

[FOTO]

Convido o leitor a visitar o 
Blog da C.M. Samora Machel
, e se deliciar com o lindo relato da festa de pÃ¡scoa que os educadores 
prepararam com todo carinho para as crianÃ§as.

[FOTO]

Siga! Divulgue! Compartilhe! 

Venha fazer parte da 
RevoluÃ§Ã£o Acontece
 no Rioeduca.net.!
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blog
(15)

blog
(15)

creche
(13)

creche
(13)

de
(8)

educacional
(1)

machel
(1)

samora
(1)

municipal
(1)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 01/05/2011

 <TÃTULO>
  E.M. SUÃ‰CIA INOVANDO NA PRÃTICA DA EDUCAÃ‡ÃƒO FÃSICA

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, educaÃ§Ã£ofÃ-sica, alfabetizaÃ§Ã£o.

Recebi o relato de um projeto enviado pela professora Ana Cristina Correa 
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elaborado em conjunto com a professora Isabella Tatagiba, ambas de EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica da E.M. SuÃ©cia.

HÃ¡ que se destacar o entusiasmo e o amor com que o relato e as atividades foram
desenvolvidas. Isto certamente contagia a todos.

O projeto 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica correndo junto com a AlfabetizaÃ§Ã£o
 ocorreu durante as aulas de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica e teve sua culmin
ncia em evento realizado na escola. 

O projeto envolveu todos da equipe escolar em um trabalho que visava tornar as 
atividades interdisciplinares, de forma que o corpo docente envolvido 
participasse ativamente da elaboraÃ§Ã£o das mesmas, tendo como embasamento do 
objetivo as atividades prÃ¡ticas e o conte
do trabalhado em sala de aula.

As atividades desenvolvidas foram:

Boliche Interdisciplinar

De acordo com o pino derrubado ao rolar da bola feito pelo aluno, este responde 
a uma pergunta elaborada anteriormente pela professora regente da turma e que 
corresponde ao n
mero do pino. Essa atividade foi para todas as turmas.

Aluno rolando a bola atÃ© os pinos.

[FOTO]

Pinos e respectivas perguntas

Corrida das cores e palavras

Dispostas em fileiras, cada turma seria previamente avisada para pegar o maior n
mero de peÃ§as em material E.V.A., em uma determinada cor, no menor tempo. Isso 
para as turmas de EI, jÃ¡ as outras turmas tinham que pegar as palavras soltas e
montar o nome do PPP da escola SuÃ©cia 
Ler para transformar: com amor, a gente chega lÃ¡ 
; foi solicitado tambÃ©m para que se montasse um trecho do Hino Nacional 
Ã“ PÃ¡tria Amada Idolatrada Salve, Salve!
 . Ganhava o grupo que terminasse primeiro.

[FOTO]

Alunos, apÃ³s corrida, recolhem as palavras para formar as frases pedidas.
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Corrida das letras e n
meros

Dispostas em fileiras, cada turma seria responsÃ¡vel por pegar o maior n
mero de n
meros ou letras (prÃ© determinadas no comeÃ§o da atividade) no menor tempo. Essa
atividade foi utilizada com as turmas de EI e as de 1
 ano. Nas outras turmas, a finalidade era pegar qualquer letra e em seguida 
construir a palavra que fosse possÃ-vel montar com as letras do grupo.

[FOTO]

Alunos montam palavras com as letras recolhidas na corrida.

Essas atividades demonstram a forma inovadora da prÃ¡tica da Ed. FÃ-sica como 
parceira no processo de aquisiÃ§Ã£o e nÃ£o como mero momento de liberaÃ§Ã£o de 
energia.

Parabenizo toda a equipe da Escola Municipal SuÃ©cia, especialmente a Professora
Ana Cristina, pelo trabalho que me fez recordar das palavras de Anton Makarenko:

Estou convicto de que a finalidade da nossa educaÃ§Ã£o reside nÃ£o 

somente em educar um homem de espÃ-rito criador, um homem - cidadÃ£o capacitado 
para participar com mÃ¡xima eficiÃªncia na edificaÃ§Ã£o do estado. NÃ³s devemos 
educar, tambÃ©m uma pessoa que seja obrigatoriamente feliz
.

Anton Makarenko
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3Âªcre
(223)

educaÃ§Ã£ofÃ-sica
(30)

alfabetizaÃ§Ã£o
(19)

 <COMENTÃRIOS>

Quero agradecer mais uma vez Ã  Angela pelo carinho com que postou meu trabalho!
Muito obrigada!!!
Postado por 
Ana Cristina CorrÃªa
 em 01/05/2011 11:53

ParabÃ©ns a equipe pelo belo trabalho!!
Postado por 
Ana Paula Accioly
 em 02/05/2011 09:26

 "NÃ³s devemos educar, tambÃ©m uma pessoa que seja obrigatoriamente felizâ€.

Anton Makarenko
Acreditem...
VocÃªs podem.
E nossas crianÃ§as merecem.
Postado por 
Maria Lucia
 em 29/05/2011 22:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 30/04/2011

 <TÃTULO>
VISITA AO CCBB - EXPOSIÃ‡ÃƒO ESCHER - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
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1Âªcre, gec, visitas.

 [VÃDEO]

A professora 
Janete Martins 
, formada em artes visuais, relatou em seu blog 
ARTE NA ESCOLA P
BLICA 
como foi a visita Ã  exposiÃ§Ã£o Escher, no CCBB com as turmas 1901 e 1902 do 
GinÃ¡sio Experimental Carioca RivadÃ¡via CorrÃªa,
 no trabalho em Campo de Artes.

Tanto pelo relato da professora, como nas fotos e vÃ-deo podemos compartilhar da
emoÃ§Ã£o que os jovens alunos sentiram. Uma experiÃªncia para recordar toda a 
vida...

[FOTO]

Vamos deixar a prÃ³pria professora Janete contar como foi o passeio e as 
reaÃ§Ãµes dos alunos no encontro com a arte.

As turminhas 1901 e 1902 sÃ£o boas de passear; animadas na medida.

Fomos a pÃ© pela Presidente Vargas, com o tempo contadinho, nem deu pra parar no
Habib
s...

Mas valeu muito a pena a visita ao CCBB, aliÃ¡s ir lÃ¡ sempre compensa. Para 
alguns a primeira vez de muitas, porque quem vai nÃ£o esquece jamais e nunca 
erra o caminho de volta.

NÃ³s tiramos muitas fotos, vimos cada 
xilogravura
 mais incrÃ-vel que a outra e entramos em instalaÃ§Ãµes que mexiam com a nossa 
noÃ§Ã£o de perspectiva e criavam uma ilusÃ£o de Ã³tica.

Fomos instigados a pensar nas metamorfoses , nas divisÃµes da circunferÃªncia, 
na matemÃ¡tica e geometria. Buscamos material na internet,e jÃ¡ comeÃ§amos a 
trabalhar essas imagens na aula de Artes,

[FOTO]

CONHEÃ‡A MAIS SOBRE ESCHER CLICANDO NO TEXTO 
ABAIXO:

[FOTO]
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FONTE:

RELATO RETIRADO DO BLOG DA PROFESSORA 
DE ARTES VISUAIS JANETE MARTINS: 
ARTE NA ESCOLA P
BLICA

   VÃDEO PRODUZIDO PELA EQUIPE DO GINÃSIO EXPERIMENTAL CARIOCA RIVADÃVIA CORRÃŠA.

ENVIE VOCÃŠ TAMBÃ‰M,

 RELATOS, VÃDEOS E FOTOS PARA O 
REPRESENTANTE RIOEDUCA.NET 
DE SUA CRE.

1Âªcre
(234)

gec
(66)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>
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Adorei estarmos participando do site do RIOEDUCA.Vou partilhar com nossos 
colegas e alunos. A Prof. Maria Bandeideira de Lingua PortuguÃªsa tambÃ©m foi 
conosco  e sua presenÃ§a foi muito importante.
Postado por 
prof. Janete
 em 03/05/2011 12:43

ParabÃ©ns para equipe que proporcionou aos alunos a vivÃªncia das sensaÃ§Ãµes do
Mundo de ESCHER.
Postado por 
Ana Paula Accioly
 em 03/05/2011 15:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/05/2011

 <TÃTULO>
Charalina, uma histÃ³ria de sentimentos

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

Muito obrigado, Profa RosÃ¢ngela, Profa Aline pela oportunidade de viver um 
pouco na infÃ¢ncia de suas amadas crianÃ§as!
Por favor, transmita a eles o meu abraÃ§o.
albissu@ig.com.br Ã© o meu e-mail.
Sucesso Sempre,
Nelson AlbissÃº
Postado por 
Obrigado!
 em 07/05/2011 01:23

OlÃ¡ Rosangela! Que bom saber que vc continua desenvolvendo o seu trabalho 
brilhantemente!!! ParabÃ©ns!! Saudades de todas e dos momentos bons que passei 
ao lado de vcs!  MÃ´nica
Postado por 
MÃ´nica Mendes de Souza
 em 20/05/2011 18:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 05/05/2011

 <TÃTULO>
 Ãrvore dos sonhos da E.M. Haydea Vianna FiÃºza de Castro

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
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 <COMENTÃRIOS>

Que saudade!!!!
HaydÃ©a foi minha primeira escola na rede... onde caÃ- de pÃ¡ra-quedas... em 
marÃ§o de 2000...
Uma escola grande... numa comunidade dita difÃ-cil onde NUNCA tive problemas com
alunos e responsÃ¡veis... Algumas das pessoas que ainda estÃ£o lÃ¡ como mostram 
as fotos, tive o prazer de trabalhar junto...
DÃ¡ muita saudade dos bons tempo que vivi por lÃ¡!!!
ParabÃ©ns a toda a equipe!!!
Bjs!
Thatty
Postado por 
Tatiana Medeiros
 em 05/05/2011 22:00

Amei ver a 1Âª escola por onde passei quando entrei para o MunicÃ-pio. Adorei 
trabalhar nessa escola, pena que Ã© tÃ£o longe, caso contrÃ¡rio ainda estaria 
lÃ¡. AbraÃ§o em todos.
Postado por 
KATIA
 em 05/05/2011 22:28

Ã‰ maravilhoso testemunhar o quanto a escola ainda significa e ressignifica a 
vida de nossos jovens! Formar cidadÃ£os participativos, felizes e capazes de 
transformar a realidade requer nÃ£o sÃ³ tÃ©cnicas profissionais adequadas, mas 
comprometimento e amor! ParabÃ©ns a Equipe desta Unidade Escolar!
Postado por 
Rosane Aquino
 em 06/05/2011 00:14

Gostei de ver que o trabalho iniciado em 1985 estÃ¡ dando bons frutos. Isto  me 
serve de estÃ-mulo para continuar acreditando na educaÃ§Ã£o, ainda mais quando  
identificamos  sementes plantadas a tanto tempo.
ParabÃ©ns e sucesso PARA VOCÃŠS TODOS  de uma torcedora, mesmo Ã  distÃ¢ncia, da
ESCOLA MUNICIPAL HAYDÃ‰A VIANNA FIÃšZA DE CASTRO.
Maria Luiza Gomes
Postado por 
Maria Luiza Gomes
 em 06/05/2011 11:38

Sinvaldo ficou lindo!! Obrigada pelo carinho que vocÃª dispensou a nossa 
comunidade falando dela com tanto carinho!! Beijos em seu coraÃ§Ã£o! 
IMPORTANTE!!  Ficamos em 7Âº lugar no IDERIO na classificaÃ§Ã£o dentro da 10Âª 
CRE.
Postado por 
Eliane Lopes
 em 06/05/2011 18:16
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Adoro ver que tem gente sÃ©ria na rede!
Uma gracinha!!!
Postado por 
Alessandra Xavier
 em 06/05/2011 20:10

Saudades de minha primeira escola no MunicÃ-pio do Rio!!! Em fevereiro de 2003, 
desobri uma nova forma de dar aulas! Aprendi muito no perÃ-odo em que estive lÃ¡
e fiz gdes amizades q estÃ£o comigo atÃ© hj!!!! Mta saudade dessa Ã©poca 
maravilhosa!!! Nenhum Professor Ã© Professor sem antes passar pela HaydÃ©a!!! 
Bjo Gde!!!!
Postado por 
Adriana Dornellas
 em 06/05/2011 22:39

Adoro trabalhar nessa escola! Colegas dedicados , que fazem o possÃ-vel , e 
muitas vezes o impossÃ-vel por nossos alunos ... pela educaÃ§Ã£o! Assim que 
cheguei Ã  escola descobri o motivo pelo qual eu a havia escolhido.Como sempre :
o Destino!
Postado por 
josana bianchi
 em 18/05/2011 11:48

adoooooooooro esta escola ela estÃ¡ de parabÃ©ns
Postado por 
nomeComentario
 em 02/06/2011 10:34

estudei nessa escola maravilhosa
Postado por 
thiago
 em 06/07/2011 23:51

AAAAAAAAAAAIN , QUE BOM VER ISSO , SABER QUE NA ESCOLA ONDE ESTUDEI QUANDO 
CRIANÃ‡A ESTA CADA VEZ MELHOR PROGREDINDO CADA VEZ MAIS E MAIS ! SINTO MUITA 
SAUDADES DE TUDO !
Postado por 
Ariane do Valle
 em 05/07/2012 09:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/05/2011

 <TÃTULO>
IMAGENS DA E.M. ISABEL MENDES

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas.
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EstÃ¡ no ar, desde 2009, o blog 
Escola Municipal Isabel Mendes
. Com foco na apresentaÃ§Ã£o de imagens das atividades relacionadas ao cotidiano
da escola, o blog registra tudo que acontece por lÃ¡.

A citaÃ§Ã£o de Fernando Sabino que encontramos no blog, reflete o pensamento que
move o trabalho feito por esta escola da 3
 CRE.

[FOTO]

Tudo Ã© registrado: festas, passeios, eventos, mas sem esquecer que educaÃ§Ã£o 
Ã© todo dia. Podemos ver os registros das obras que foram feitas na escola nas 
fotos em estilo 
antes e depois
.

[FOTO]

Isso valoriza as modificaÃ§Ãµes e demonstra o zelo que a equipe tem com a 
escola.

     Por falar em equipe, estÃ¡ sempre 
presente nas fotos e nos comentÃ¡rios, orgulhosa do trabalho bem feito.

[FOTO]

TambÃ©m, utilizando esse pensamento para refletir, sÃ³ poderiam gerar bons 
frutos.

[FOTO]

E blog Ã© para isso mesmo: registrar, refletir, orgulhar-se, tomar fÃ´lego, 
inspirar-se e fazer melhor!

A E. M. Isabel Mendes mostra tudo isso e um pouco mais. Passe por lÃ¡, vale a 
visita! NÃ£o se esqueÃ§a de deixar um recadinho carinhoso. Eles merecem!!!

[FOTO]
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Compartilhe com seus amigos:
tweet

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

 <COMENTÃRIOS>

PARABÃ‰NS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A escola Ã© linda e o trabalho maravilhoso! Tenho 
muito orgulho de ter trabalhado com vcs! Bjks
Postado por 
nomeComentario
 em 04/05/2011 17:44

a reportagem fala e apresnta trabalhos belissimos que em nosso paÃ-s sempre 
ficam invÃ-siveis. parabenizo a equipe que tornou, e torna realidade o sonho de 
verdadeiros cidadÃ£os,  e alicerÃ§a o futuro daqueles que constituirÃ£o o futuro
do paÃ-s. Que essa reportagem possa servir de exemplo a tantos outros, que nÃ£o 
caia no esquecimento.ParabÃ©ns educadores da Escola Isabel Mendes. Que sirva de 
incentivo para vocÃªs continuarem.
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Postado por 
anderson aguilar
 em 05/05/2011 00:19

Parabens!   Sei o quanto vocÃªs vem lutando para manter elevado o nome 
instituiÃ§Ã£o, grau de satisfaÃ§Ã£o dos pais e alunos, alÃ©m de estarem sempre 
procurando formas de aumentar o Ã-ndice de aprendizagem dos baixinhos, inserindo
a escola em programas, sociais, culturais, etc... 
ParabÃ©ns, mais uma vez pelo trabalho que vocÃªs vem desenvolvendo.
Postado por 
Silas
 em 06/05/2011 12:36

ParabÃ©ns a toda a equipe!!!
Postado por 
nomeComentario
 em 10/05/2011 14:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
Entrevista com o Professor ClÃ©ber Bastos, fundador do Clube de Atletismo da 
10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, entrevistas, jogos, competiÃ§Ãµes.

[FOTO]
Rioeduca - Quem Ã© ClÃ©ber Bastos?

Rioeduca - VocÃª sempre demonstrou interesse pelo atletismo?

[FOTO]
Rioeduca - E o Clube de Atletismo da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, quando foi fundado?

[FOTO]
Rioeduca - Que escolas da 10
 CRE participam hoje do Clube de Atletismo?
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[FOTO]
Rioeduca 
 VocÃª indicaria alguns pontos em comum entre os alunos e comunidades aonde hoje
o Clube de Atletismo da 10
 CRE vem atuando?

[FOTO]
Rioeduca 
 Como funciona o Clube de Atletismo da 10
 CRE?

[FOTO]
Professora Marselle(esquerda da foto), vinculada Ã  Escola Municipal IPEG, 
comemorando mais um tÃ-tulo conquistado por um dos atletas do Clube de Atletismo
da 10
 CRE.
Rioeduca 
 E os professores, como atuam?

[FOTO]
Rioeduca 
 E os atletas?
Professor ClÃ©ber 
 Ã‰ para eles que existe o Clube de Atletismo. Trabalhamos em busca daqueles que
se destacam pelo talento nas prÃ¡ticas esportivas, mas queremos que todos, 
indistintamente, possam participar do processo seletivo. Hoje temos um total de 
700 alunos, aproximadamente, sendo que 10% foram selecionados e estÃ£o recebendo
treinamento intensivo na Vila OlÃ-mpica Oscar Schmidt. Estamos atentos e 
preocupados com a questÃ£o social, educacional e esportiva, de forma integrada. 
Alguns dos nossos atletas jÃ¡ sÃ£o campeÃµes regionais e nacionais, outros jÃ¡ 
participaram de disputas fora do paÃ-s e temos atÃ© mesmo atletas que buscam 
superar rankings mundiais.

Rioeduca 
 Como Ã© o relacionamento do Clube de Atletismo com a 10
 CRE?

Professor ClÃ©ber 
 A professora Gracinha, coordenadora da 10
 CRE tem dado todo o apoio que necessitamos, quer seja no transporte para 
competiÃ§Ãµes locais, camisetas, lanches e incentivo aos professores de 
educaÃ§Ã£o fÃ-sica para que possam fazer dupla regÃªncia dedicando-se Ã s 
atividades do Clube de Atletismo. Hoje os trofÃ©us conquistados pelos nossos 
atletas ficam em poder da 10
 CRE.
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Rioeduca 
 E em relaÃ§Ã£o Ã  Vila OlÃ-mpica Oscar Schmidt?

Professor ClÃ©ber 
 A Vila OlÃ-mpica funciona como uma espÃ©cie de base tÃ©cnica para o Clube de 
Atletismo, pois Ã© lÃ¡ que os nossos atletas sÃ£o treinados, jÃ¡ que as escolas 
municipais nÃ£o dispÃµem de pistas apropriadas para corridas, nem caixas para 
saltos. TambÃ©m na Vila OlÃ-mpica, montamos uma academia de musculaÃ§Ã£o com 
equipamentos que sÃ£o utilizados exclusivamente pelos nossos atletas.

Rioeduca 
 Como o Clube de Atletismo consegue recursos para a compra de uniformes 
especiais, sapatilhas e calÃ§ados apropriados aos atletas, viagens, hospedagens 
e outras despesas?

[FOTO]
Atletas do Clube de Atletismo da 10
 CRE na participaÃ§Ã£o da corrida com barreiras do Campeonato Estadual Mirim
Rioeduca 
 Cite um motivo de orgulho pela fundaÃ§Ã£o do Clube de Atletismo da 10
 CRE.

Professor ClÃ©ber 
 SÃ£o muitos. O fato de termos conseguido tornar o atletismo conhecido e 
praticado pelos nossos alunos, que antes sÃ³ queriam jogar futebol, e a 
propagaÃ§Ã£o do clube com os n
cleos que foram fundados em diversas comunidades de Santa Cruz. Mas o principal 
destaque mesmo foi a conquista, em novembro de 2010, do Campeonato Brasileiro 
Mirim de Atletismo, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quando pudemos 
comparecer com vinte participantes de Santa Cruz, entre professores e alunos. 
Foi uma vitÃ³ria bastante significativa, pois competimos com mais de sessenta 
clubes de vÃ¡rios estados brasileiros, e subimos ao degrau mais alto do pÃ³dio 
trazendo o tÃ-tulo e o trofÃ©u do mais importante torneio de atletismo 
interclubes realizado em nosso paÃ-s.

[FOTO]
ReuniÃ£o mensal dos professores do Clube de Atletismo da 10
 CRE, vendo-se ao fundo, perto do quadro de giz, os professores Paulo Faleiro, 
secretÃ¡rio do clube (de Ã³culos) ao lado do professor ClÃ©ber, coordenador.
Rioeduca 
 Mensagem final.

Professor ClÃ©ber 
 Gostaria que outros professores de educaÃ§Ã£o fÃ-sica se dedicassem Ã  prÃ¡tica
do atletismo, e que a modalidade fosse propagada em todas as escolas da rede 
municipal de EducaÃ§Ã£o. TambÃ©m gostaria que a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, alÃ©m de ceder o espaÃ§o da Vila OlÃ-mpica Oscar Schmidt para o 
treinamento dos nossos alunos, acompanhasse de perto o trabalho que vem sendo 
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desenvolvido pelo Clube de Atletismo da 10
 CRE desde 2004, para que nas OlimpÃ-adas de 2016, possamos ter atletas do Rio 
de Janeiro competindo como representantes do nosso paÃ-s.

[FOTO]
Todos os alunos, indistintamente, sÃ£o muito bem recebidos no Clube de Atletismo
da 10
 CRE, aqueles que apresentam talento para a prÃ¡tica desportiva sÃ£o 
selecionados pelos professores e indicados para tratamento intensivo e 
especializado na Vila OlÃ-mpica Oscar Schmidt.

10Âªcre
(292)

entrevistas
(28)

jogos
(22)

competiÃ§Ãµes
(16)

 <COMENTÃRIOS>
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ParabÃ©ns ao Clube de Atletismo da 10ÂªCRE. Em especial a professora Marselle e 
os atletas da E.M.IPEG.  Agentes transformadores atravÃ©s do esporte.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 12/10/2011 10:45

parabens a todos do clube especialmente para o cleber pois fui atleta dele e sei
o quanto ele batalha para o projeto  dar certo .
Postado por 
pamela cristina marques nantes
 em 29/10/2011 10:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/05/2011

 <TÃTULO>
I Encontro de Rioeducadores do Twitter

<TAGS>
Tags: 
twitter.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

twitter
(16)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns por mais essa  excelente iniciativa de integraÃ§Ã£o dos profissionais 
da Rede. Fico feliz e orgulhosa por fazer parte dessa grande equipe.
Postado por 
Ana Paula Accioly
 em 03/05/2011 00:28

Amei a iniciativa! Rioeducar Ã© sempre maravilhoso!
Postado por 
Rute Albanita
 em 03/05/2011 00:43

Educadores de creches conveniadas podem participar?
Postado por 
Luciana Ramos
 em 03/05/2011 09:06

Sim, Luciana Ramos.
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Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 03/05/2011 11:22

Fiquei feliz de ter obtido sucesso na minha inscriÃ§Ã£o. Mas nÃ£o entendi "Note:
Computer graded 1 out of 2 questions .Result 
&
 Score may change after essay question are graded by instructor 
&
 additional points allocated."

 Your Score Â»  50  out of  100  
 % Score Â»  50 %

AlguÃ©m pode me explicar?
Obrigada
Postado por 
hstaneck
 em 03/05/2011 17:04

Que pena!! Ã‰ dia de COC  na minha escola!!! Fica para a prÃ³xima vez!
Postado por 
Angela
 em 03/05/2011 18:36

Ã“tima iniciativa! InscriÃ§Ã£o efetuada. Nos veremos lÃ¡ ! Beijos de mel, LÃ-via
Postado por 
LÃ-via Andrade
 em 03/05/2011 18:46

Eu estou tÃ£o feliz pela iniciativa da SME! Ainda mais pela superaÃ§Ã£o de uma 
situaÃ§Ã£o de bulling em sala de aula! Estarei lÃ¡!
Postado por 
Ione Rezende
 em 03/05/2011 20:37

"Um paÃ-s se faz com homens e livros". Monteiro Lobato
Postado por 
marco antonio
 em 03/05/2011 20:43

Excelente iniciativa e principalmente a inclusÃ£o das creches, pois nesta etapa 
podemos perceber diversas situaÃ§Ãµes em comportamentos das crianÃ§as.
Postado por 
MÃ rcia Nunes
 em 03/05/2011 21:33

Parabens equipe ficou 1000 o evento atÃ© lÃ¡! VqV
Postado por 
Jose Luiz Goldfarb
 em 03/05/2011 21:46

Que alegria poder revÃª-los num encontro que, por certo, serÃ¡ muito proveitoso.
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Estarei presente. AtÃ© lÃ¡!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 04/05/2011 09:30

Excelente encontro. Ã‰ uma pena que, por ser quarta-feira, nÃ£o poderei ir, pois
estarei em sala de aula. Mas uma Ã³tima idÃ©ia seria o pessoal que participarÃ¡ 
twitar tudo o que estÃ¡ sendo dito! Assim, poderemos acompanhar em real-time. 
:-) AlguÃ©m poderia filmar tambÃ©m todo o debate e colocar no multirio.Ah, mas 
acho que isso tudo vcs jÃ¡ farÃ£o, right? :) beijÃ£o
Postado por 
Dayse Alves Barbosa
 em 04/05/2011 10:32

"Ao tÃ©rmino do preenchimento do questionÃ¡rio, serÃ¡ emitido um Certificado de 
InscriÃ§Ã£o que deverÃ¡ ser impresso e apresentado no ato do evento. Tal 
certificado tambÃ©m serÃ¡ encaminhado para o e-mail @rioeduca.net utilizado 
pelo(a) educador(a) na primeira pÃ¡gina do questionÃ¡rio".

NÃ£o entendi, terei q escabear e enviar o certificado ao Rioeduca.net?
Postado por 
Regina Bizarro
 em 05/05/2011 19:51

ParabÃ©ns! Grande iniciativa.  NÃ£o poderei me inscrever pois Ã© dia do 
aniversÃ¡rio de minha filha, mas torÃ§o para que seja um sucesso.
Postado por 
AndrÃ©a Castanheira
 em 07/05/2011 01:04

Estou inscrito pois tinha a intenÃ§Ã£o de participar, mas a posterior mudanÃ§a 
 de horÃ¡rio e local, inviabilizou minha participaÃ§Ã£o. LAMENTÃVEL!

@profacarlos
Postado por 
Antonio carlos Suzano
 em 08/05/2011 16:46

Que pena, professor Antonio Carlos.
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 09/05/2011 11:30

NÃ£o consegui imprimir o certificado. Alguma dica? Aproveito para 
parabenizÃ¡-los pela excelente iniciativa! Precisamos de eventos como esse!
Postado por 
Juliana
 em 09/05/2011 15:31

Juliana, ele tambÃ©m foi enviado para seu e-mail. Se, mesmo assim, nÃ£o 
conseguir abrir, nem mesmo em outro computador, avise-nos que enviaremos uma 
outra cÃ³pia para seu e-mail, ok?
Postado por 
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GerÃªncia Rioeduca.net
 em 09/05/2011 15:44

NÃ£o consegui em outros computadores. AgradeÃ§o se me enviarem novamente.
Juliana.
Postado por 
Juliana
 em 09/05/2011 16:43

Juliana,
Para nÃ£o nos esquecermos, envie e-mail solicitando a cÃ³pia para 
contato@rioeduca.net, ok?
AbraÃ§os,
Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 09/05/2011 17:07

HorÃ¡rio complicado: dia de COC e eu saio Ã s 17:30 da escola. 
Uma pena.
Bjks
Postado por 
Paula Regina Santos
 em 09/05/2011 18:04

O tema Ã© bem pertinente , mas Ã© uma pena que professores do PEJA , que 
trabalham Ã  noite nÃ£o possam participar devido ao  horÃ¡rio.Por isso deveriam 
dar outras opÃ§Ãµes de horÃ¡rio ,
Postado por 
vera reis
 em 10/05/2011 22:41

Professora Vera,

Desta vez nÃ£o foi possÃ-vel, por conta da agenda dos convidados da mesa.

AbraÃ§os,

Lilian Ferreira
Postado por 
GerÃªncia Rioeduca.net
 em 11/05/2011 13:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 03/05/2011

 <TÃTULO>
 MÃSCARAS AFRICANAS â€“ E.M. GUANDU â€“ 9Âª CRE
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<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, artesvisuais.

A regente da Sala de Leitura, 
professora
SÃ´nia Lima
, realizou junto com a 
professora Joselene
 e sua 
turma 1403
, uma atividade, a partir da 
Lei Africanidade,
 de confecÃ§Ã£o de 
MÃ¡scaras Africanas
. Ela registrou a atividade em vÃ-deo e nÃ³s conta como foi desenvolvida...

 Para trazer um pouco da Ãfrica para sala da turma 1403, foi selecionados em uma 
caixa vÃ¡rios livros de contos africanos. Os livros ficaram Ã  disposiÃ§Ã£o dos 
alunos, para serem lidos por eles, nos horÃ¡rios livres entre uma atividade e 
outra. Foi apresentado um vÃ-deo com fotos lindÃ-ssimas de Hans Sylvester 
tiradas nas tribos Ã s margens do Rio Omo, na EtiÃ³pia...

A turma ficou motivada e soube representar muito bem nesse trabalho de MÃ¡scaras
Africanas a import
ncia do negro na formaÃ§Ã£o da cultura brasileira.

Vamos ver no vÃ-deo todas as etapas desse belo trabalho que teve o apoio do 
Coordenador PedagÃ³gico Marco J
lio
.

 [VÃDEO]

ParabÃ©ns Ã  equipe da E.M. Guandu pelo belo trabalho e criatividade. 
Um grande abraÃ§o da equipe Rioeduca!
tweet
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9Âªcre
(227)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 03/05/2011

 <TÃTULO>
PROJETO KID SMART â€“ E.M. DOM BOSCO â€“ BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil.

E.M. Dom Bosco 
- 
Somos uma escola de EducaÃ§Ã£o Infantil da Rede Municipal da Cidade do Rio de 
Janeiro. Nosso compromisso Ã© com a formaÃ§Ã£o de cidadÃ£os Ã-ntegros que possam
se desenvolver plenamente atravÃ©s de uma aprendizagem baseada na ludicidade. 
Nosso Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico tem como tema 
Resgatando Valores para a Vida
 e visa trazer para nossa comunidade escolar a import
ncia da verdadeira cidadania na construÃ§Ã£o de um mundo melhor.

O 
Projeto Kid Smart 
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chegou em nossa escola este ano e, com o objetivo de unir informÃ¡tica e 
aprendizagem atravÃ©s de jogos educativos, vem encantando nossos alunos e 
professores, proporcionando ricos momentos de apreensÃ£o de conhecimentos e 
diversÃ£o.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Conte
do tirado do blog da 
E.M. Dom Bosco. 
Para ver esta e outras postagens acesse o link 
http://em63dombosco.blogspot.com/

ParabÃ©ns Ã  equipe da E.M. Dom Bosco pela iniciativa de criar o blog e nos 
enviar para divulgar aqui no Rioeduca. Grande abraÃ§o a todos.
Tweet
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 03/05/2011

 <TÃTULO>
A CASINHA - UM CONTO MAIS QUE ESPECIAL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, riodeleitores.

A Turma de EducaÃ§Ã£o Infantil da
Professora Beth Lopes
do
CIEP (01.02.502) Avenida
dos Desfiles, da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o,
vive todos os dias um conto de fadas. Isso acontece pois os pequenos nÃ£o perdem
uma oportunidade de inventar, e
usar toda sua criatividade
.

[FOTO]

Animada com a disposiÃ§Ã£o da garotada, a professora resolveu dar mais cor e 
brilho Ã  casinha
de bonecas que abriga dentro de sua sala de aula. Esse ambiente acolhedor, jÃ¡ 
contava com
mobiliÃ¡rio especÃ-fico como: pia de cozinha, mesa, cadeirinhas, cama... Pensa o
leitor que a
casa estava completa? Que nada! A Professora se encarregou em dar asas Ã  
imaginaÃ§Ã£o
dos pequenos e com um toque especial complementou a brincadeira,
levando roupas, sapatos, bolsas, colares, maquiagens, panelinhas, telefone, 
enfim,
tudo para a casa ficar bem atraente e convidativa.
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JÃ¡ imaginou a reaÃ§Ã£o da turma ao ver uma casa sÃ³ pra eles? Todos os dias, as
crianÃ§as
 contam os minutos para brincar neste cantinho especial. LÃ¡, eles fantasiam, 
inventam, criam,

     constroem, modificam, experimentam, 
imaginam...

Enquanto os pequenos se divertem, fazendo comidinhas, 
compras, brincando de mamÃ£e que
segura seu bebÃª, a professora Beth acompanha tudo bem de pertinho com olhar 
observador,
sempre atenta aos diÃ¡logos e representaÃ§Ãµes dos seus alunos. Com papel e 
caneta na mÃ£o, faz algumas anotaÃ§Ãµes que posteriormente serÃ£o incluÃ-das no 
assunto da rodinha de
conversa diÃ¡ria. Tudo com a maior discriÃ§Ã£o, para nÃ£o interromper a 
brincadeira.

[FOTO]

A Educadora considera que no jogo de faz de conta, a crianÃ§a expressa 
sentimentos
 e emoÃ§Ãµes que retira da prÃ³pria vivÃªncia, o que acaba sendo um auxilio na 
elaboraÃ§Ã£o de
 projetos e planos de aula.

[FOTO]

Enquanto isso, a sala de aula se transforma em rua, praÃ§a, baile ou atÃ© mesmo 
escritÃ³rio...

O mundo divertido ganha asas e sai voando por aÃ-... 
Uma das meninas, coloca o colar, o lenÃ§o e a pulseira, retoca o
batom e com a mÃ£o na cintura, bate 
o pÃ© e dÃ¡ ordens para o filho, que faz pirraÃ§a!

Ã‰ claro que entre uma anotaÃ§Ã£o e outra, a professora Beth se rende aos 
encantos da fantasia,
e mergulha na brincadeira, compartilhando com sua turma a rica experiÃªncia de 
inventar,
recriar e sonhar, entÃ£o aceita com muita eleg
ncia, a xÃ-cara que a aluna lhe serve,
e com delicadeza assopra o chÃ¡ pra nÃ£o queimar a boca, e agradece: 
Muito obrigada! EstÃ¡
uma delÃ-cia! Ã‰ de camomila?
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[FOTO]

Emocionada, Beth Lopes, ressalta que ver os rostinhos felizes e a
animaÃ§Ã£o de toda turma, retrata certamente o prazer da brincadeira, e 
afirma que 
trabalhar
com EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© mesmo uma delÃ-cia!

Quer saber mais sobre a casinha , e das outras atividades que acontecem na sala 
da professora
Beth? Ã‰ sÃ³ clicar 
AQUI,
visitar o belo blog, e claro, tomar com toda a turminha 
uma xÃ-cara de chÃ¡!.

Professor, compartilhe conosco as experiÃªncias de sua turma. SerÃ¡ um imenso 
prazer relatar
aqui as conquistas e alegrias de seus alunos. Se vocÃª Ã© da 1
 CRE, envie um e-mail pra 
ruteferreira@rioeduca.net
, 
ou acesse o 
SOBRE NÃ“S
 para enviar relatos para o representante de sua Coordenadoria. 
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1Âªcre
(234)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns, Beth!!! Turminha boa hein!?
Postado por 
Renata Torres
 em 03/05/2011 23:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/05/2011

 <TÃTULO>
IMAGEM E AÃ‡ÃƒO NO BLOGLINS

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, artescÃªnicas.

 [VÃDEO]

Hoje vamos passear pelo blog da EM Lins de Vasconcelos da 3
 CRE. Ã‰ o 
BLOGLINS.

[FOTO]

O pessoal por lÃ¡ trabalha bem e registra tudo com carinho. As fotos mostram os 
eventos de todos os 
ngulos. As 
ltimas, que vemos abaixo, sÃ£o da peÃ§a MÃ£e Leoa.

[FOTO]

A professora da Sala de Leitura FÃ¡tima Menezes Garcia estÃ¡ sempre por trÃ¡s 
das c
meras. E as fotos e festas tambÃ©m se transformam em vÃ-deos: trabalho de 
profissional. Vejam no inÃ-cio da postagem o vÃ-deo da peÃ§a sobre aleitamento 
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materno.

No BLOGLINS, as mensagens sÃ£o organizadas no formato nuvem. Isto Ã©, os temas 
mais citados ou visitados aparecem em destaque. Fica mais fÃ¡cil visualizar o 
assunto que interessa.

[FOTO]

O post mais recente fala de natureza e mostra a visita da escola ao Jardim Bot
nico. Passeio imperdÃ-vel para todas as idades.

[FOTO]

Ah! Eles acabaram de chegar no twitter: @bloglins! Vamos seguir que, de lÃ¡, 
ainda vai sair muita coisa boa! E nÃ£o deixem de passear no blog e deixar uma 
palavra de incentivo. ParabÃ©ns pelo trabalho, E.M. Lins de Vasconcelos!

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)
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3Âªcre
(223)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/05/2011

 <TÃTULO>
Nasce o Blog da EM Armando de Salles Oliveira

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]

Página 2462



RIOEDUCA 1

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela iniciativa e pela bela criaÃ§Ã£o!!
Postado por 
Ana Paula Silva Accioly
 em 06/05/2011 14:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/05/2011

 <TÃTULO>
COMPANHIA DA CIÃŠNCIA - SURPREENDA-SE!  - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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1Âªcre
(234)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Profissionais como a professora Cida, comprometida com o Fazer PedagÃ³gico, que 
nos dÃ¡ Ã¢nimo para continuar com o trabalho em busca de uma EducaÃ§Ã£o de 
Qualidade.

Alexandre - Coord. PedagÃ³gico da Escola Municipal Portugal
Postado por 
Alexandre
 em 06/05/2011 07:04

ParabÃ©ns Professora Cida pelo seu trabalho estimulante e criativo! Sempre 
acreditando no potencial dos nossos alunos e nos brindando com sua qualidade de 
ensino.
Cristhiane Ponte - Diretora E.M. Portugal.
Postado por 
nomeComentario
 em 11/05/2011 15:49

NÃ£o nos surpreende o Ã³timo trabalho realizado por Cida pois temos os prazer de
tÃª-la conosco e sabemos de sua dedicaÃ§Ã£o, criatividade e profissionalismo. 
ParabÃ©ns por mais este trabalho.
DireÃ§Ã£o e Professores da Escola Municipal JoÃ£o de Camargo
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Postado por 
nomeComentario
 em 12/05/2011 16:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/05/2011

 <TÃTULO>
Creche Municipal Buriti Congonhas_5Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, creches.

5Âªcre
(268)

creches
(89)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 14/05/2011

 <TÃTULO>
Resultados do IDERIO

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, escolas, rioeduca, provario.
Confiram nesta postagem o resultado do IDERIO. 513 Escolas Municipais foram 
premiadas por alcanÃ§arem ou superarem as metas estipuladas.
Dentre as premiadas, as Escolas Municipais que se destacaram foram:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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educaÃ§Ã£o
(73)

rioeduca
(69)

escolas
(7)

provario
(3)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns as escolas que superaram e principalmente as minhas colegas da 6Âª 
CRE.
Postado por 
Marilene
 em 13/05/2011 22:41

Eu conheÃ§o de perto o trabalho do CIEP Glauber Rocha :sÃ©rio,competente e com 
compromisso.Resultado merecidissimo.
Postado por 
Antonio
 em 13/05/2011 23:08

ParabÃ©ns aos Professores da E.M.Ministro Orosimbo Nonato que mostraram que nem 
tudo estÃ¡ perdido. A dedicaÃ§Ã£o e esforÃ§o de todos nÃ³s tinham que, em algum 
momento, serem reconhecidos e aos alunos que mostraram que realmente estÃ£o 
melhorando muito.
Postado por 
Marcelo Scoralick Pinheiro
 em 14/05/2011 16:13

ParabÃ©ns a todos os profissionais do CIEP Glauber Rocha pelo exemplo de 
superaÃ§Ã£o>
Postado por 
Dinair
 em 15/05/2011 13:16

ParabÃ©ns Ã s escolas melhores rankeadas e Ã  todas que foram premiadas. Ã‰ 
sempre bom ter o trabalho reconhecido.
Postado por 
Angela
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 em 15/05/2011 15:08

ParabÃ©ns a todos os profissionais do Ciep 1Âº de Maio , pelo exeplo de 
superaÃ§ao e pelo merecido resultado .
Postado por 
Renan dos santos
 em 15/05/2011 21:52

Pelos resultados creio que houve manipulaÃ§Ã£o de dados em algumas escolas.A 
correÃ§Ã£o nÃ£o poderia ficar com a direÃ§Ã£o e sim com auditoria externa. Quero
ver Ã© o resultado na prova Brasil.
Postado por 
Empedocles
 em 16/05/2011 07:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/05/2011

 <TÃTULO>
MatemÃ¡tica Ã© realmente tÃ£o difÃ-cil assim?

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsderioeducadores.

Hoje vamos passear pelo blog da professora de MatemÃ¡tica PatrÃ-cia. Ela 
trabalha na E.M. Rep
blica do Peru da 3
 CRE.

[FOTO]

No blog 
Novas Ideias em EducaÃ§Ã£o
 ela propÃµe exercÃ-cios, vÃ-deos, deixa avisos e posta curiosidades sobre a 
matemÃ¡tica. Assim, mostra que a sua disciplina faz parte da vida.

[FOTO]

No post mais recente, ela fala do Teorema de Tales, que andou tirando o sono dos
alunos do 9
 ano, propondo um vÃ-deo e exercÃ-cios extras.

[FOTO]

O blog conta tambÃ©m com um jogo matemÃ¡tico bem fÃ¡cil de usar e com nÃ-veis de
dificuldade para todas as idades. EstÃ¡ em inglÃªs, mas Ã© divertido.
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[FOTO]

ParabÃ©ns, professora PatrÃ-cia, pela iniciativa de colocar a matemÃ¡tica mais 
prÃ³xima da vida de nossos alunos! Passem pelo blog, pratiquem no joguinho e 
deixem um comentÃ¡rio.

[FOTO]

3Âªcre
(223)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 08/05/2011

 <TÃTULO>
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Homenagem da CM Zuzu Angel para o Dia das MÃ£es

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, creches.

Homenagem Ã s mÃ£es
com participaÃ§Ã£o de amigos da creche...

Nosso dia foi assim...

[FOTO]

Iniciamos com a apresentaÃ§Ã£o das crianÃ§as, bolo e refrigerante.

[FOTO]

Dividimos as mÃ£es com seus filhos em oficinas, todos os anos reservamos o dia 
das mÃ£es para que elas vivenciem a rotina das crianÃ§as em nossa creche.

[FOTO]

[FOTO]

Brincadeiras, jogos, pinturas, presentes, carinho, amizade e muita alegria.

[FOTO]

Somos a creche Zuzu Angel!
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VISITEM O BLOG!
http://cmzuzuangel.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

Um espetÃ¡culo de beleza! ParabÃ©ns para toda equipe da Creche!!!!
Postado por 
Rute
 em 08/05/2011 21:35

Obrigado pelo carinho!
Postado por 
Marilene
 em 09/05/2011 18:27
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Domingo, 08/05/2011

 <TÃTULO>
Novidades no blog CM Zilka Salaberry /  6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, creches.

Muitas novidades no blog!

Homenagem ao Dia das MÃ£es

(clique no link e vÃ¡ atÃ© a postagem:
http://zilkacreche.blogspot.com/2011/05/dia-das-maes.html
)

E mais: 
Culmin

 ncia de abril 2011, PÃ¡scoa, Dia do Ãndio, Dia do Livro, 
Semana do Circo etc. VÃ-deos e muitas fotos nas postagens!

[FOTO]

NÃƒO DEIXEM DE VISITAR O BLOG!

http://zilkacreche.blogspot.com/

[FOTO]

Encontro com as diretoras de creche (2011)
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 08/05/2011

 <TÃTULO>
Novidades no blog da E.M. General OsÃ³rio /  6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

FAZENDO ACONTECER!

Blog da E.M. General OsÃ³rio!

[FOTO]

[FOTO]

Feliz Dia das MÃ£es!

Obrigada senhor, pela mÃ£e que vocÃª me deu,
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     por todas as mÃ£es do mundo, pelas mÃ£es
brancas,

     de pele alvinha, pelas pardas, morenas, 
ou bem pretinhas.

     Pelas ricas, pelas pobrezinhas, pelas 
mÃ£es titias, pelas

     mÃ£es avÃ³s, pelas madrastras mÃ£es, 
pelas professoras mÃ£es.

     Pela mÃ£e, que embala ao colo o filho 
que nÃ£o Ã© seu.

     Pela saudade querida, da mÃ£e que ja 
partiu.

     Pelo amor latente em todas as mulheres 
que desperta o sentir

     desabrochar em si, uma nova vida.

     Pelo amor, maravilhoso amor que une 
mÃ£es e filhos.

Eu lhe agradeÃ§o Senhor

[FOTO]
 [VÃDEO]

ACESSEM O BLOG!

http://bragafatima-educao.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/05/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal FundaÃ§Ã£o LeÃ£o XIII - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
blog, escolas.

[FOTO]

A 
ESCOLA MUNICIPAL FUNDAÃ‡ÃƒO LEÃƒO XIII
, da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, localizada no EstÃ¡cio, apresenta 
seu 
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BLOG
 a todos os leitores do 
Rioeduca.net
.

[FOTO]

[FOTO]

Com um Design bem elaborado, e criatividade nota 10, a equipe escolar organiza 
espaÃ§os, nos quais escreve sobre projetos, atividades e eventos da escola. O 
ambiente torna-se ainda mais agradÃ¡vel, com as fotos e os vÃ-deos produzidos 
pelo grupo.

[FOTO]

Para quem gosta de EducaÃ§Ã£o e InformaÃ§Ã£o, este Ã© o lugar certo para 
pesquisas educacionais , afinal, 
com apenas um clique o leitor pode ser direcionado Ã  pÃ¡ginas de sites 
educativos, como a 
EducopÃ©dia
, 
Rioeduca
, 
PCRJ
, entre outros.

[FOTO]

Para os mais curiosos, o 
blog
 disponibiliza logo no Ã-nicio da pÃ¡gina, acesso a vÃ-deos de entretenimento, 
assim a navegaÃ§Ã£o vira mesmo uma grande aventura!

[FOTO]

Certamente vocÃª estÃ¡ mais que ansioso para conhecer as novidades da escola 
e cheio de vontade de explorar cada cantinho do blog. Mas antes, u

ma dica: 
Que tal deixar um 
comentÃ¡rio
 para os professores da Escola? 
Eles ficarÃ£o super animados ao saber que vocÃª 
visitou e conheceu uma parte de seu trabalho!. Experimente tambÃ©m , clicar 
 em 
SEGUIR
, lÃ¡ no finalzinho da pÃ¡gina , assim toda vez que a equipe postar uma 
novidade, vocÃª serÃ¡ um dos primeiros a saber
!

Clique 
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AQUI
 para acessar o espaÃ§o digital da 
ESCOLA MUNICIPAL FUNDAÃ‡ÃƒO LEÃƒO XIII,
 e Ã³timo passeio!

Se vocÃª Ã© professor da 1
 CRE, e realizou uma atividade interessante com sua turma, conta pra gente! 
Envie um e-mail para 
ruteferreira@rioeduca.net
. e publicaremos seu trabalho! 

ConheÃ§a o Representante de sua CRE em
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

blog
(15)

escolas
(7)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/05/2011

 <TÃTULO>
"BlogAdÃ£o": Novas Postagens! CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

VisÃµes perifÃ©ricas 2011!

Os alunos da oficina de vÃ-deo do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes estÃ£o 
participando com um curta metragem sobre cultura! Vale apena conferir o 
festival, muitos vÃ-deos legais mostrando visÃµes da periferia.

[FOTO]

Cliquem na imagem acima e entrem no 
BlogAdÃ£o
!
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 19/07/2011

 <TÃTULO>
E.M. Professor Darcy AraÃºjo de Miranda: uma escola sempre pronta a abraÃ§ar 
novas ideias

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

 esquerda, a diretora MÃ¡rcia GonÃ§alves, em frente Ã  E.M. Professor Darcy Ara
jo de Miranda.

Recebo um lindo texto da professora de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Tatiana Borges Matos,
que explica detalhadamente o 
Circuito Darcy de Xadrez 2011
, que estÃ¡ sendo desenvolvido em trÃªs etapas, na Escola Municipal 10.19.028 
Professor Darcy Ara
jo de Miranda, da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

     ApÃ³s relatar as dificuldades iniciais 
para a implantaÃ§Ã£o do seu projeto, a professora Tatiana fala de 
reconhecimento
:

Preciso tambÃ©m afirmar, com muita convicÃ§Ã£o, que em poucas escolas eu 
conseguiria realizar um trabalho desta natureza. E que uma das razÃµes 
fundamentais para o sucesso que temos alcanÃ§ado atÃ© agora Ã© o fato de estar 
numa Escola diferenciada. FantÃ¡stica (deixando a modÃ©stia de lado), eu ousaria
dizer. Uma escola sempre pronta a investir em projetos e abraÃ§ar ideias. Uma 
escola impecavelmente administrada e com uma coordenaÃ§Ã£o da qual sou fÃ¡ 
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incondicional.

[FOTO]

A diretora MÃ¡rcia GonÃ§alves (Ã  esquerda) com a professora de EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica Tatiana.

A professora Tatiana Matos estÃ¡ coberta de razÃ£o: a Escola Municipal Professor
Darcy Ara
jo de Miranda tem uma equipe compromissada. Valendo-me da citaÃ§Ã£o que ela faz 
de Paulo Freire, convÃ©m repetir: 
Ora, Ã© lÃ³gico... numa escola assim vai ser fÃ¡cil estudar, trabalhar, crescer,
fazer amigos, educar-se e ser feliz
.

[FOTO]

Professora MÃ¡rcia GonÃ§alves, diretora da Escola Municipal Professor Darcy Ara
jo de Miranda

A Escola Darcy Ã© linda! Alegre! O clima de amizade Ã© muito bom. Amo essa 
escola, adoro trabalhar aqui
, reforÃ§a a diretora MÃ¡rcia GonÃ§alves.

Chego sem agendar e sem avisar, e sou 
barrado
 no portÃ£o principal por uma funcionÃ¡ria zelosa das suas obrigaÃ§Ãµes 
profissionais, seguindo orientaÃ§Ã£o da direÃ§Ã£o em cumprimento aos novos 
horÃ¡rios definidos pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

Apresento-me como professor representante da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o junto ao Rioeduca, e logo a funcionÃ¡ria 
retorna, convidando-me gentilmente a entrar.

Ã‰ uma escola do tipo 
LelÃ©
, daqueles prÃ©dios em concreto prÃ©-moldado que, segundo afirmam todos os 
diretores, deveriam durar cerca de cinco anos, mas jÃ¡ passam de duas dÃ©cadas.

O prÃ©dio da Escola Darcy jÃ¡ tem 23 anos, mas ninguÃ©m diz, - afirma a diretora
MÃ¡rcia GonÃ§alves 
 porque estamos sempre pintando, conservando, fazendo manutenÃ§Ã£o periÃ³dica. 
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Se cai uma maÃ§aneta, a substituiÃ§Ã£o Ã© feita de imediato.

De fato, percorrendo todas as dependÃªncias da Escola Darcy Ara
jo de Miranda com a diretora, constato que tudo Ã© muito bonito. Ã‰ realmente 
uma escola muito limpa e muito linda!

Para a minha alegria converso, nÃ£o apenas com a diretora, mas tambÃ©m com a 
adjunta Beth
nia Martins, e com a coordenadora pedagÃ³gica Claudia Bayma.

[FOTO]

Professoras Beth
nia Martins, diretora adjunta,
 MÃ¡rcia GonÃ§alves, diretora, e ClÃ¡udia Bayma, coordenadora pedagÃ³gica.

As trÃªs agem sempre em perfeita sintonia. MÃ¡rcia e Claudia sÃ£o amigas hÃ¡ 
mais de vinte anos. Ambas trabalharam no CIEP BarÃ£o de ItararÃ© e na 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o. Beth
nia jÃ¡ era professora da escola e foi convidada para assumir como diretora 
adjunta em 2007.

Participamos da equipe do professor Paulo Rezende apÃ³s uma temporada com o 
professor JosÃ© Mauro (hoje coordenador da 9
 CRE). Estamos aqui na Escola Darcy hÃ¡ onze anos
 informa a diretora MÃ¡rcia GonÃ§alves.

A Escola Municipal Professor Darcy Ara
jo de Miranda conseguiu superar as metas estabelecidas para o IDEB e todos foram
contemplados com o bÃ´nus concedido pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o. Na 
ltima avaliaÃ§Ã£o do IDE RIO, com a participaÃ§Ã£o dos alunos do 3
 ano, tambÃ©m houve um aumento de 5,18 em 2009, para 5,31 em 2010. Segundo metas
jÃ¡ estipuladas pela direÃ§Ã£o e professores da escola, o objetivo Ã© alcanÃ§ar 
seis na prÃ³xima prova e ir ascendendo progressivamente.

[FOTO]

Professora KÃ¡tia, da Sala de Leitura, com a turma 1201, 2
 ano da E.M. Darcy

A coordenadora pedagÃ³gica, professora Claudia Bayma, Ã© uma pulsÃ£o de 
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excelentes propostas. Os centros de estudo da Escola Darcy sÃ£o momentos de 
grande dinamismo em busca de novas metas e aÃ§Ãµes inovadoras, ainda que 
mantendo as linhas fundamentais da filosofia da escola e sua concepÃ§Ã£o 
teÃ³rico metodolÃ³gica. Todos trabalham preocupados com trÃªs eixos: Cultural, 
ComunitÃ¡rio e PedagÃ³gico.

[FOTO]

Professora ClÃ¡udia Bayma, coordenadora pedagÃ³gica da Escola Municipal 
Professor Darcy Ara
jo de Miranda.

Nossos centros de estudo funcionam com o olhar voltado para a formaÃ§Ã£o 
continuada do professor. Todos se interessam e participam com grande entusiasmo.
Trazemos sugestÃµes de livros e vÃ-deos, discutimos temas da atualidade, fazemos
debates
, diz a coordenadora Claudia Bayma.

O Blog da Escola Professor Darcy Ara
jo de Miranda foi construÃ-do pela diretora adjunta Beth
nia que possui perfil no Twitter, no Orkut e no Facebook. MÃ¡rcia GonÃ§alves 
tambÃ©m nÃ£o abre mÃ£o de compartilhar pelas redes sociais, suas propostas 
pedagÃ³gicas, experiÃªncias como gestora, e tambÃ©m para ampliar o cÃ-rculo de 
amizades.

[FOTO]

Professora Beth
nia Martins, diretora adjunta da E.M. Professor Darcy Ara
jo de Miranda.

SÃ£o ferramentas espetaculares. As redes sociais vieram para ficar e podem 
ajudar muito na EducaÃ§Ã£o
, diz a diretora adjunta Beth
nia.

As trÃªs sÃ£o apaixonadas pela escola, e isso dissemina uma espÃ©cie de 
contÃ¡gio positivo, pois Ã© perceptÃ-vel a satisfaÃ§Ã£o e alegria dos demais 
professores, funcionÃ¡rios e tambÃ©m dos alunos, estando naquele ambiente 
escolar tÃ£o agradÃ¡vel.

[FOTO]

Professora MarÃ-lia, em sala de aula com alunos da turma 1502 da E.M. Professor 
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Darcy Ara
jo de Miranda.

Converso com a direÃ§Ã£o sobre alunos, professores, funcionÃ¡rios, espaÃ§os da 
escola, participaÃ§Ã£o dos pais e responsÃ¡veis, alimentaÃ§Ã£o e sa
de escolar, avaliaÃ§Ãµes, questÃµes relacionadas Ã  sala de leitura, Projeto 
PolÃ-tico PedagÃ³gico, patrono, comemoraÃ§Ãµes especiais, e principalmente sobre
a inclusÃ£o dos alunos portadores de deficiÃªncias.

[FOTO]

Professora Tatiana Borges Matos, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, idealizadora do Projeto 
Circuito Darcy de Xadrez 2011
, que vem coordenando na Escola Municipal Professor Darcy Ara
jo de Miranda.

Posso dizer que foi a melhor coisa que fizemos nos 
ltimos anos. Eles estÃ£o realmente integrados! Ã‰ uma turminha de cinco alunos, 
de 14 a 22 anos. Eles participam de tudo. 

NÃ£o hÃ¡ qualquer tipo de rejeiÃ§Ã£o ou discriminaÃ§Ã£o. Recebemos apoio do 
Instituto Helena Antipoff. Hoje mesmo temos uma professora do IHA acompanhando 
os alunos para saber que oficinas devem ser implantadas para melhor 
aproveitamento
, diz com alegria a diretora MÃ¡rcia GonÃ§alves.

MÃ¡rcia tambÃ©m fala com muito entusiasmo do Patrono, Professor Darcy Ara
jo de Miranda, que deu aulas e dirigiu a escola vizinha, Pestalozzi, e 
destacou-se como educador exemplar e tambÃ©m como diretor do 1
 Distrito de EducaÃ§Ã£o e Cultura, em Santa Cruz e em Realengo. O retrato do 
patrono foi doado pela vi
va Mariza, e a denominaÃ§Ã£o da escola acatada pelo prefeito do Rio de Janeiro 
apÃ³s receber petiÃ§Ã£o assinada por moradores das comunidades vizinhas Ã  
Escola Municipal Pestalozzi. HÃ¡, no pÃ¡tio principal da unidade escolar, uma 
exposiÃ§Ã£o de fotografias, documentos e textos biogrÃ¡ficos sobre o patrono e 
histÃ³ria da escola.

A Escola Municipal Professor Darcy tambÃ©m presta homenagem a uma ex-professora,
Margareth Ross, com designaÃ§Ã£o especial da quadra esportiva, e a ex-diretora 
Jane Monteiro, que teve o seu nome aprovado para a sala de leitura.

No dia em que estive visitando a Escola Municipal Professor Darcy Ara
jo de Miranda, havia acontecido, no primeiro turno, a fase preliminar do 
Circuito Darcy de Xadrez 2011, em julho serÃ¡ o encerramento da segunda fase, e 
em outubro o final do campeonato. Como se trata de um excelente projeto 

Página 2483



RIOEDUCA 1
desenvolvido pela professora de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica Tatiana Borges Matos, que 
poderÃ¡ servir de exemplo para outros professores e escolas, farei, 
oportunamente, uma postagem especÃ-fica sobre o mesmo.

Passei uma tarde muito agradÃ¡vel na Escola Municipal Darcy Ara
jo de Miranda, da 10
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, em companhia das diretoras MÃ¡rcia e Beth
nia, e da coordenadora pedagÃ³gica Claudia Bayma. AgradeÃ§o pela simpatia, 
paciÃªncia e atenÃ§Ã£o como me receberam, e aproveito a oportunidade para 
cumprimentÃ¡-las, bem como os professores, funcionÃ¡rios e comunidade escolar, 
pelo belÃ-ssimo trabalho que desenvolvem em busca de uma escola sempre pronta a 
acatar novas propostas, mantendo o padrÃ£o de qualidade progressiva, como se 
pode constatar pelas 
ltimas avaliaÃ§Ãµes do IDEB e do Ide Rio.

tweet

10Âªcre
(292)
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 <COMENTÃRIOS>

Em nome de toda equipe da Escola Darcy agradeÃ§o com orgulho os elogios ao nosso
trabalho.
Postado por 
Marcia
 em 10/05/2011 21:43

Com nÃ£o se encantar por um trabalho que se faz a partir do bom humor, da 
responsabilidade e do foco.
Numa escola assim Ã© fÃ¡cil ser feliz!!!!
Postado por 

 cLÃUDIA BAIMA
 em 11/05/2011 22:15

Que saudades!!! Marcia e Claudia, vcs sÃ£o Maravilhosas!!! Trabalhei com elas 
quando entrei para o Municipio.(No CIEP BarÃ£o de ItararÃ©) Marcia diretora, 
sempre companheira me ensinou muitas  coisas.Obrigada por tudo!!! Claudinha, era
Sala de Leitura conta histÃ³rias como ninguÃ©m!!! BJS!!! Sinto falta de vcs!!!
Postado por 
MÃ´nica Mendes
 em 12/05/2011 16:33

Realmente, essa escola Ã© MA RA VI LHO SA! Forte abraÃ§o aos meus colegas de 
equipe. HelÃ´.
Postado por 
Heloisa Carla
 em 23/05/2011 21:49

Eu adoro estuda nesta escola.
Postado por 
ESTHER
 em 08/09/2012 20:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/05/2011

 <TÃTULO>
E. M. Delfim Moreira faz homenagem Ã s MÃ£es

<TAGS>
Tags: 
escoladafamÃ-lia, eventos, 3Âªcre.

As mÃ£es da E.M. Delfim Moreira foram recebidas como anjos protetores para 
comemorar o Dia das MÃ£es.

[FOTO]
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Os alunos prepararam com carinho uma singela homenagem que se iniciou com a 
leitura dos recadinhos postados no Twitter pela turma 1403 (@1403DM).

[FOTO]

Logo depois, as mÃ£es ouviram atentamente a leitura de um texto sobre a 
funÃ§Ã£o, ao mesmo tempo responsabilidade e recompensa, de ser mÃ£e.

[FOTO]

A seguir, emocionadas, ouviram a canÃ§Ã£o Sou Teu Anjo. Para terminar, cada 
mÃ£e, de presente, recebeu o abraÃ§o carinhoso de seus filhos.

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã s mamÃ£es da E.M. Delfim Moreira 
 3
CRE !!!

3Âªcre
(223)
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eventos
(210)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

Linda e singela homenagem! EstÃ£o todos de parabÃ©ns! Continuem acreditando que 
mudar Ã© possÃ-vel!
Postado por 
Maria Lucia
 em 09/05/2011 22:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/05/2011

 <TÃTULO>
Jornal InformAÃ‡Ã‚O da E.M. Francisco Frias da Mesquita

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Querida Regina, fico muito feliz com Escola Francisco Frias! Como sempre, 
realizando um excelente trabalho! ParabÃ©ns Ã  todos da escola e Ã  vc que 
estarÃ¡ de perto das queridas escolas da 5ÂªCRE, que amo  muito! Bjs! Diana
Postado por 
Diana Santos
 em 13/05/2011 12:16

Que alegria poder ver a escola sendo envolvida pela comunicadde escolar! 
ParabÃ©ns!
Postado por 
Regina
 em 13/05/2011 12:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/05/2011

 <TÃTULO>
Ponto de Vista ou Vista do Ponto?

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

[FOTO]
Como ele chegou a esse n
mero? Ele somou os 35% que dizem ainda te
r dificuldades com os 18% que dizem nÃ£o usar por falta de habilidade, 
interesse, acesso, etc. O problema principal, a meu ver, estÃ¡ na 
interpretaÃ§Ã£o da resposta: 
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Uso bastante, mas ainda tenho dificuldade de aproveitar totalmente seu potencial
. Se alguÃ©m me perguntasse se eu consigo aproveitar totalmente o potencial do 
meu computador ou do meu telefone celular, eu diria que nÃ£o.

rioeduca
(69)

 <COMENTÃRIOS>

Acho que uma pequena MINORIA nÃ£o tem vÃ-nculo com computadores. E se, igual ao 
Rafael,  fizessem a mesma pergunta para mim, responderia que nÃ£o consigo 
aproveitar totalmente o potencial do meu computador ou do meu telefone celular. 
Sempre haverÃ¡ algo para aprender, sempre existirÃ£o novidades no mundo. A 
verdade Ã© que mesmo nÃ£o gostando, por qualquer motivo, de usar computadores ou
atÃ© mesmo celulares haverÃ¡ sempre uma curiosidade de saber como funcionam. 
Acho que o medo do novo Ã© a maior barreira para tranpor essa situaÃ§Ã£o.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 09/05/2011 15:40

Ã‰ claro que se comparado aos alunos, a maioria dos professores fica para trÃ¡s,
no entanto nÃ£o Ã© por este fato que nÃ£o utilizam o mesmo como ferramenta de 
trabalho, interaÃ§Ã£o e porque nÃ£o dizer diversÃ£o tambÃ©m.
Nossa formaÃ§Ã£o ainda Ã© muito voltada para o quadro e o giz e Ã© necessÃ¡rio 
desconstruir os conceitos de ensinar e aprender.
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Vejo um grande avanÃ§o tecnologico e os professores buscando efetivamente se 
incluirem nesse contexto. A prova disso Ã© que os blogs nÃ£o param de crescer e 
o professor por sua vez tambÃ©m deixa a vergonha por nÃ£o saber de lado e 
entende que assim como seu aluno ele Ã© um eterno aprendiz.
Postado por 
Claudinha (Cakau)
 em 09/05/2011 17:03

Os professores educadores que estÃ£o na ativa tÃªm consciÃªncia da necessidade 
de estar ligado Ã s TICs, tentando aprender, capacitando-se, tendo humildade, 
paciÃªncia e vontade.  O professor do sÃ©culo XXI Ã© mediador midiÃ¡tico.  
Agora, hÃ¡ ainda aquele letÃ¡rgicos, esperando, esperando. Mesmo assim, Ã© 
questÃ£o de tempo.  Trabalho com Acelera 2 e nÃ£o dÃ¡ para passar teleaula sem 
datashow, meu pc, pps etc.
O professor deve mudar o modo de relacionar-se com o novo.
Postado por 
Ponto de Vista ou Vista do Ponto?
 em 09/05/2011 17:03

Acho verbo assustar foi empregado de forma equivocada. ConheÃ§o pessoas que sÃ£o
inquietas e nÃ£o tem paciÃªncia.
Tenho uma esteira no meu quarto, preciso perder peso, gosto de caminhar e ela 
nÃ£o me assusta, mas nÃ£o uso hÃ¡ uns 2 anos.
Acho que tem gente que Ã© assim com computadores.
Eu nÃ£o levo computador para escola porque nÃ£o existe estrutura.
Falando nisso, como andam as licitaÃ§Ãµes para melhorar a velocidade dos 
servidores das escolas?
O preÃ§o da internet realmente Ã© assustador...
Ah! Quanto a utilizar todo o potencial do meu computador, se for uma opÃ§Ã£o, 
prefiro utilizar todo o potencial do meu cÃ©rebro. Tem dias que fico totalmente 
off!
Postado por 
adrianaferreiradealmeida@gmail.com
 em 09/05/2011 17:33

Concordo com a Claudinha (Cakau). Eu mesma sÃ³ comecei a usar as novas 
tecnologias em sala de aula por causa da disponibilidade dos netbooks e demais 
equipamentos, proporcionada este ano pela SME. Uma tecnologia que pedÃ-amos, mas
que, quando chegou, muita gente nÃ£o soube o que fazer com ela. Senti-me na 
obrigaÃ§Ã£o de enfrentar o desafio, vencer o desconhecimento de "como usar" e 
perguntei, pedi, tuitei,... (E como eu pergunto, nÃ£o Ã©, Rafael?) Vejo muitos 
colegas fazendo o mesmo na  minha escola, mas realmente tem aqueles que sÃ£o 
"avessos" a tecnologia...Quanto a Ã-ndices, porcentagem, etc, acho difÃ-cil 
chegar a conclusÃµes precisas. Um abraÃ§o a todos.
Postado por 
Heloisa Ribeiro
 em 09/05/2011 18:26

Acho que alguns jornalistas e acadÃªmicos deviam visitar mais as escolas, pois 
basta olhar o Rioeduca para ver quantos trabalhos com uso das tecnologias e a 
quantidade de blogs, nem se fala!
Postado por 
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nomeComentario
 em 09/05/2011 19:08

Acho que tem Professor com muita dificuldade no uso mesmo do Computador. Mas 
isso nÃ£o quer dizer que estes Professores nÃ£o queiram ou nÃ£o tenho a 
capacidade de aprender. E acho que hÃ¡ um certo mito sim, de que o Professor 
nÃ£o sabe ou nÃ£o entende nada de InformÃ¡tica. Temos muitos exemplos na rede ao
contrÃ¡rio. NÃ£o podemos negar, contudo que uma capacitaÃ§Ã£o tenha que ser 
feita urgente.
Postado por 
Andrea Barreto
 em 09/05/2011 19:12

NÃ£o podemos fugir da realidade e acreditar que a todos estÃ£o supersatisfeitos 
com as chegadas das tecnologias. Chegamos a um ponto em que nÃ£o podemos 
continuar no sÃ©culo IX e temos que encarar a informatizaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o no 
Brasil e a nossa cidade jÃ¡ estÃ¡ bem adiantada em comparaÃ§Ã£o as outras e me 
sito muito bem de morar e estudar neste municÃ-pio. Alguns professores realmente
querem ficar distantes das novas ferramentas, isso pode ser solucionado com 
cursos. As coisas que dÃ£o certo, no inÃ-cio nÃ£o sÃ£o aceitas...
Postado por 
Arthur Britto
 em 09/05/2011 19:17

Considerando o ano de implantaÃ§Ã£o dos laboratorios de informÃ¡tica em  nossa 
rede, acredito que a resistÃªncia e o medo daquela Ã©poca jÃ¡ foram superados. 
Participei daquele momento, fizemos uns cursos  de InformÃ¡tica Educativa, bem 
bÃ¡sico,  naquela momento  tudo era novo, normal a rejeiÃ§Ã£o por falta de 
conhecimento, alguns alunos dominavam a ferramenta mais do que alguns 
professores.  Com a chegada dos notebooks, mais apropriaÃ§Ã£o da ferramenta.  
NÃ£o concordo com os nÃºmeros apresentados.
Postado por 
Marilene
 em 09/05/2011 19:31

A reportagem busca fazer estardalhaÃ§o e mais uma vez depreciar os educadores, 
fazendo com que uma pesquisa regional seja apresentada como retrato da 
educaÃ§Ã£o no Brasil. Para ser completa deveria ter mencionado tambÃ©m a 
utilizaÃ§Ã£o do computador na rede privada e feito um comparativo com outros 
paÃ-ses.
Postado por 
Alessandra
 em 09/05/2011 19:37

Concordo com o que foi dito atÃ© aqui, principalmente quando questionam a 
pesquisa, ora, se os professores dizem que usam muito, onde estÃ¡ o medo, o 
desinteresse?
NÃ£o aproveitar todo o potencial do computador, serÃ¡ que alguÃ©m aproveita?
Quando dizem que os alunos estÃ£o na frente dos professores no uso do 
computador, me parece que dizem todos, existem, atÃ© muitos alunos que nÃ£o o 
usam.  Eu mesma tenho alunos, que quando falo em usar o computador com eles, 
dizem que nÃ£o sabem usar, entÃ£o temos muitos alunos que usam muito bem o 
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computador, a maioria admito, mas nÃ£o todos. 
A mim, parece que o objetivo Ã© menosprezar o trabalho do professor, 
diminuindo-o.  Pior ainda, quando esses comentÃ¡rios vem dos prÃ³prios 
professores.
Postado por 
Penha Gama
 em 09/05/2011 20:16

Acho que o coraÃ§Ã£o de  texto Ã© exatamente a questÃ£o da interpretaÃ§Ã£o e da 
distÃ¢ncia entre o professor e o tÃ©cnico que simplesmente faz uma pergunta. O 
professor avanÃ§a sim e o faz na mesma medida que TODOS, professores ou nÃ£o 
avanÃ§amos.  Mas por que o professor tem de avanÃ§ar mais? Por que a sociedade 
cobra tanto o seu avanÃ§o se nascemos e estudamos no sÃ©culo passado?  Somos o 
resultado de uma escola que nunca soube  acompanhar a velocidade do mundo. Mas 
acredito, que muito mais da metade de nÃ³s utiliza a ferramenta sim e vence, a 
cada dia, suas limitaÃ§Ãµes e as limitaÃ§Ãµes que a escola do passado ensinou.
LÃºcia Rigueira
Postado por 
escola do passado
 em 09/05/2011 20:23

Vejo grande resistÃªncia de alguns colegas meus Ã s tecnologias. Alguns atÃ© 
utilizam redes sociais e preparam uma ou outra "folhinha" para ser xerocopiada, 
mas hÃ¡ aqueles que nÃ£o conseguem acessar uma pÃ¡gina sequer sozinhos, ainda 
que seja para uso prÃ³prio, quanto mais usar TIs em sala. Aconteceram avanÃ§os 
apÃ³s a distribuiÃ§Ã£o dos notes hÃ¡ trÃªs anos, mas, mesmo assim, acho que essa
mudanÃ§a real ainda demora um pouco para alcanÃ§ar uma grande maioria. Se 
pensarmos em uma rede de 35.000 profs, nÃ£o poderia garantir que essa situaÃ§Ã£o
desfavorÃ¡vel atinja uma minoria... infelizmente.
Postado por 
@Makarol
 em 09/05/2011 20:35

Trabalho em uma escola que estÃ¡ recebendo o piloto da Escola 3.0 ( DiÃ¡rio 
EletrÃ´nico). NÃ£o vejo os professores assustados com o uso do computador. 
Alguns tÃªm dificuldades, sim, por nÃ£o estarem familiarizados com o programa. 
Questionam o uso pela falta de tempo para conciliar as aulas e a atenÃ§Ã£o 
necessÃ¡ria ao uso do computador. Melhor exemplo que a profÂª de InglÃªs que 
estÃ¡ aguardando a aposentadoria, nÃ£o sabe nem ligar o computador e sentou para
aprender a usar a Escola 3.0?
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 09/05/2011 20:39

OlÃ¡, Rafael! Concordo com vocÃª. Parece haver um exagero (ou erro) nos 
nÃºmeros. 53%? Mais da metade dos professores? TambÃ©m acho difÃ-cil de 
acreditar nessa estatÃ-stica! Mesmo entre os professores mais antigos, da "velha
guarda", nÃ£o acredito que esses nÃºmeros batam com a realidade! Acredito que 
tenha havido um erro de interpretaÃ§Ã£o: ou do lado dos que responderam os 
questionÃ¡rios da pesquisa ou dos que avaliaram os dados! HÃ¡ um nÃºmero de 
professores que realmente nÃ£o tem interesse em usar as novas tecnologias - 
ressalto, aqui, em especial a Internet - em suas aulas (ou mesmo no dia a dia). 
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O que Ã© natural. NÃ£o hÃ¡ a necessidade de todos pensarem de modo igual (e essa
postura, a meu ver, independe de ser professor ou nÃ£o!  NÃ£o hÃ¡ esta relaÃ§Ã£o
direta, como vocÃª ressaltou -  talvez haja mesmo "um certo mito ou modismo em 
dizer que os professores e as tecnologias nÃ£o se dÃ£o bem, que hÃ¡ muita 
resistÃªncia").  O problema, acredito, seja em relaÃ§Ã£o Ã  facilidade ou 
dificuldade - neste momento de implantaÃ§Ã£o e/ou expansÃ£o - do uso da Internet
(e outras potencialidades tecnolÃ³gicas) dentro das escolas. HÃ¡, sim, receios, 
expectativas, mas tambÃ©m muita curiosidade, vontade de experimentar etc. Os que
tÃªm inseguranÃ§a ou nÃ£o dominam alguma ferramenta, querem aprender, conhecer, 
saber mais sobre (e nÃ£o apenas os professores, mas tambÃ©m os demais 
funcionÃ¡rios da escola - que sÃ£o tambÃ©m educadores). Ã‰ tudo muito novo (para
algumas escolas), entÃ£o Ã© uma questÃ£o de apostar ou nÃ£o. Acredito que a 
maioria dos educadores estÃ¡ apostando a favor!
Postado por 
Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 em 09/05/2011 20:40

NÃ³s temos que lembrar que apesar de tudo essa pesquisa foi feita na metade do 
ano passado, quando os portais da SME ainda estavam iniciando...
Postado por 
Arthur Britto
 em 09/05/2011 22:24

Acho que o coraÃ§Ã£o de texto Ã© exatamente a questÃ£o da interpretaÃ§Ã£o e da 
distÃ¢ncia entre o professor e o tÃ©cnico que simplesmente faz uma pergunta. O 
professor avanÃ§a sim e o faz na mesma medida que TODOS, professores ou nÃ£o 
avanÃ§amos. Mas por que o professor tem de avanÃ§ar mais? Por que a sociedade 
cobra tanto o seu avanÃ§o se nascemos e estudamos no sÃ©culo passado? Somos o 
resultado de uma escola que nunca soube acompanhar a velocidade do mundo. Mas 
acredito, que muito mais da metade de nÃ³s utiliza a ferramenta sim e vence, a 
cada dia, suas limitaÃ§Ãµes e as limitaÃ§Ãµes que a escola do passado ensinou.
Postado por 
Lucia Rigueira
 em 09/05/2011 22:38

ComeÃ§ando por Einstein, acredito que tudo seja relativo, cada um colocarÃ¡ aqui
a visÃ£o do meio em que vive. Eu vejo com surpresa e contentamento o novo rumo 
da educaÃ§Ã£o, mas acredito que ainda levarÃ¡ algum tempo para que o uso de 
novas tecnologias seja aceito na sala de aula. E isso se deve em minha opiniÃ£o 
pelo modo que os mais velhos vÃªem o uso do computador ( nÃ£o sÃ£o todos), algo 
sempre ligado ao lazer. Ã‰ claro que sempre Ã© mais fÃ¡cil se adaptar ou se 
acostumar ao que Ã© comum a nossa rotina. Como se diz no senso comum: â€œa voz 

 do povo Ã© a voz de Deus.â€ SÃ³ temos que descobrir quem serÃ¡ a voz dessa nova 
tendÃªncia.
Postado por 
Joice Roddrigues
 em 09/05/2011 23:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 12/05/2011

 <TÃTULO>
Aula Passeio com a turma 1401 do CIEP Patrice Lumumba 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsderioeducadores.

A prof
 AdÃ©lia Azevedo Ã© regente da turma 1401. Ela segue com a turma desde o 1
 ano e criou o blog TURMA 1401/PATRICE LUMUMBA

Foi lÃ¡ que encontramos o planejamento de uma Aula Passeio, como parte do 
projeto Diversidade Sociocultural. A atividade foi planejada para ser realizada 
em etapas e com auxÃ-lio de responsÃ¡veis e funcionÃ¡rios, moradores do entorno 
da escola.

[FOTO]

[FOTO]

As tarefas, a serem realizadas durante a Aula Passeio, foram distribuÃ-das e a 
turma estÃ¡ encarando com seriedade investigativa. O primeiro passeio gerou 
algumas fotos que ficaram a cargo da aluna Carla Carolyne.

A segunda Aula Passeio estÃ¡ prevista para maio e ficaremos aguardando pelas 
fotos e conclusÃµes dos alunos. Enquanto isso, o blog estÃ¡ aberto a visitas 
tambÃ©m. NÃ£o deixe de fazer a sua!

[FOTO]
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3Âªcre
(223)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

A turma1401, agradece a divulgaÃ§Ã£o do seu blog .
Atenciosamente
Adelia azevedo
Postado por 
Adelia Azevedo
 em 11/05/2011 19:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 10/05/2011

 <TÃTULO>
PROPOSTAS AUDIOVISUAIS! INSCREVAM-SE!

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, artesvisuais, capacitaÃ§Ã£o.

CINECLUBE 

E 
ANIMA ESCOLA 
2011

[FOTO]

ABERTAS AS INSCRIÃ‡Ã•ES PARA
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O MÃ“DULO INICIAL DO CURSO DE AUDIOVISUAL

EstÃ£o abertas de 3 atÃ© 13 de maio as inscriÃ§Ãµes para o mÃ³dulo inicial do 
curso de audiovisual oferecido pela 
GerÃªncia de MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o
. O p
blico alvo sÃ£o os professores das escolas envolvidas no 
Projeto Cineclube
, de preferÃªncia os regentes de Sala de Leitura, que ainda nÃ£o participaram 
dessa capacitaÃ§Ã£o oferecida em anos anteriores. Os interessados devem ligar 
para 2976-2318 e informar o nome completo, cargo/funÃ§Ã£o, a matrÃ-cula e a 
escola. O curso terÃ¡ 9 encontros, sempre Ã s terÃ§as-feiras, na Universidade 
EstÃ¡cio de SÃ¡ 
 Campo Presidente Vargas (Avenida Presidente Vargas, 642/ sala 306 
 Centro). SerÃ£o oferecidas duas turmas: uma no turno da manhÃ£ (8h Ã s 12h), e,
outra, no turno da tarde, das 13h Ã s 17h. As aulas comeÃ§arÃ£o no dia 17 de 
maio.
 (AdelaÃ-de LÃ©o

     GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o-SME/RJ)

[FOTO]

 EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para a fase de PRODUÃ‡ÃƒO AUTÃ”NOMA DE VÃDEOS DE 
ANIMAÃ‡ÃƒO, do Projeto Anima Escola 2011.
 [ ...] 
Os projetos de trabalho para produÃ§Ã£o de vÃ-deos de animaÃ§Ã£o deverÃ£o ser 
enviados, atÃ© o dia 30 de maio de 2011, para o e-mail smemidia@rioeduca.net
(3). (AdelaÃ-de LÃ©o - GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o-SME/RJ)

[FOTO]

[FOTO]

NOTAS:

(1) InformaÃ§Ãµes enviadas por e-mail por Adelaide Leo da GerÃªncia de MÃ-dia 
EducaÃ§Ã£o-SME/RJ - contato: adelaidecleo@yahoo.com.br

(2) CÃ³pia do 
FormulÃ¡rio de InscriÃ§Ã£o
 no blog CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ:
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/p/formulario-de-inscricao-projeto-ani
ma.html
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(3) Edital no blog: CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ:
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/

tweet

6Âªcre
(247)

artesvisuais
(68)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/05/2011

 <TÃTULO>
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Escola Municipal Nestor Victor, quem ama cuida!

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Exelente artigo sobre a Escola Municipal Nestor Victor , somente salientamos que
a localizaÃ§Ã£o Ã©  Estrada da Pedra e a mesma se estabelece no sub-bairro 
Catruz em Pedra de Guaratiba.
O antigo prÃ©dio era uma casa que lembrava as dependÃªncias de uma fazenda 
colonial. Era lindo e aconchegante, mas foi demolida e deu lugar ao antigo 
prÃ©dio, que por sua vez, cedeu o lugar para o espaÃ§o atual.
NÃ³s da UNIBEM, somos honrados por termos estudados neste estabelecimento de 
ensino ainda no prÃ©dio original, na acolhedora casa de fazenda colonial.
Postado por 
UNIBEM
 em 14/05/2011 13:42

Adorei como foram colocadas os pareceres sobre essa maravilha que Ã© a EM Nestor
Victor. Amei trabalhar com essa galera, e a localizaÃ§Ã£o Ã© tudo de bom, 
simplesmente energÃ©tica. bjs a todos e sempre muito sucesso.
Postado por 
VALESKA
 em 15/06/2011 22:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/05/2011

 <TÃTULO>
Queremos #educopedianoJN

<TAGS>
Tags: 
educopedia.

[FOTO]
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educopedia
(16)

 <COMENTÃRIOS>

EducopÃ©dia e Rio CrianÃ§a Global no JN!!!
Postado por 
Giselle Portela
 em 13/05/2011 18:55

Eu tambÃ©m faÃ§o parte da campanha #EducopedianoJN
Postado por 
regina
 em 13/05/2011 18:56

Estou na Campanha! Temos que mostrar que nossa rede e nossos professores tem 
verdadeiro compromisso com a EducaÃ§Ã£o. 

Precisamos mostrar pro Brasil que a SME/RJ investe na EducaÃ§Ã£o, e que   
acreditamos no potencial de nossas crianÃ§as, por mais desafiadoras que sejam as
circunstÃ¢ncias.
Postado por 
Rute Albanita
 em 13/05/2011 21:52

Assino embaixo. Temos que mostrar que essa Secretaria estÃ¡ fazendo a 
revoluÃ§Ã£o. #EdcopedianoJN
Postado por 
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AndrÃ©a Barreto
 em 13/05/2011 22:19

Vamos juntos mostrar a todo Brasil que a maior Rede de EducaÃ§Ã£o PÃºblica 
tambÃ©m Ã© maior na QUALIDADE!!  #VQV
Postado por 
Ana Pula Silva Accioly
 em 13/05/2011 22:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 17/05/2011

 <TÃTULO>
Quem foi  o  Jornalista Assis Chateaubriand

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

OlÃ¡ amigos do Rioeduca! Ã‰ com grande alegria que venho mostrar a vocÃªs mais 
uma pÃ¡gina do blog da E.M. Jornalista Assis Chateaubriand.Nesta pÃ¡gina 
encontramos a biografia do Jornalista que deu seu nome a escola.

[FOTO]

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais conhecido por Assis 
Chateaubriand ou por ChatÃ´ (depois da biografia de Fernando Morais), foi um dos
homens mais influentes do Brasil nas dÃ©cadas de 1940 e 50.

Dono de um impÃ©rio jornalÃ-stico - os DiÃ¡rios Associados -, que chegou a 
reunir dezenas de jornais, revistas e estaÃ§Ãµes de rÃ¡dio, foi tambÃ©m pioneiro
da televisÃ£o no Brasil, criando a TV Tupi em 1950.

Assis Chateaubriand estudou no GinÃ¡sio Pernambucano, em Recife, e aos 15 anos 
entrou para a Faculdade de Direito, onde viria a se tornar professor de 
filosofia do direito. Iniciou sua carreira jornalÃ-stica escrevendo para a 
Gazeta do Norte
, o 
Jornal Pequeno
 e o 
DiÃ¡rio de Pernambuco
.

Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1915 e colaborou com o 
Correio da ManhÃ£
. Em 1924, assumiu a direÃ§Ã£o de 
O Jornal
, embriÃ£o da maior cadeia de imprensa do paÃ-s, os DiÃ¡rios Associados: 34 
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jornais, 36 emissoras de rÃ¡dio, 18 estaÃ§Ãµes de televisÃ£o, uma agÃªncia de 
notÃ-cias, uma revista semanal (
O Cruzeiro
), uma mensal (
A Cigarra
), revistas infantis e uma editora.

Com a AlianÃ§a Liberal, Chateaubriand apoiou o movimento revolucionÃ¡rio de 
1930, que levou Get
lio Vargas ao poder.

Em 1941 promoveu a Campanha Nacional de AviaÃ§Ã£o, com o lema 
DÃªem asas ao Brasil
. Embora fosse um dos representantes da emergente burguesia nacional, nÃ£o 
deixou de assumir posiÃ§Ãµes favorÃ¡veis ao capital estrangeiro.

ChatÃ´ deu oportunidades a escritores e artistas desconhecidos em sua Ã©poca. 
Entre eles, podem-se citar GraÃ§a Aranha, MillÃ´r Fernandes, Anita Malfatti, Di 
Cavalcanti e C
ndido Portinari.

Com seu espÃ-rito inquieto e empreendedor, fundou o Museu de Arte de SÃ£o Paulo 
(Masp), em 1947, com uma coleÃ§Ã£o de obras de grandes artistas, adquiridas na 
Europa do pÃ³s-guerra graÃ§as Ã  colaboraÃ§Ã£o de Pietro Maria Bardi.

Em 1952 foi eleito senador pela ParaÃ-ba e, em 1955, pelo MaranhÃ£o. Renunciou 
ao mandato para assumir a embaixada do Brasil na Inglaterra. Eleito para a 
Academia Brasileira de Letras em 1954, ocupou a cadeira deixada por Get
lio Vargas.

Com o tempo, Chateaubriand foi dando menos import
ncia aos jornais e voltando sua atenÃ§Ã£o para o rÃ¡dio e a televisÃ£o, sempre 
investindo em novas tecnologias. Na dÃ©cada de 1960, porÃ©m, o maior impÃ©rio 
das telecomunicaÃ§Ãµes no paÃ-s estava endividado. ChatÃ´ sofreu uma trombose 
que o deixou paralisado e o fez comunicar-se atravÃ©s de uma mÃ¡quina de 
escrever adaptada.

Em 10 de agosto de 1967, entregou Ã  FundaÃ§Ã£o Universidade Regional do 
Nordeste (hoje UEPB) o primeiro acervo do Museu Regional de Campina Grande (PB).
O acervo foi chamado de 
ColeÃ§Ã£o Assis Chateaubriand
 e o museu de artes recebeu o seu nome.

Chateaubriand morreu em 1968 e foi velado ao lado de duas pinturas: um cardeal 
de VelÃ¡zquez e um nu de Renoir, simbolizando, segundo Bardi, as trÃªs coisas 
que mais amou: o poder, a arte e a mulher.

Visitem o 
blog

emjornalistaassis.blogspot.com
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Postagem retirada do blog da EM. Jornalista Assis Chateaubriand ( 2
 CRE)

Fatima Costa -

Equipe Rioeduca 2
 Cre

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/05/2011
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 <TÃTULO>

O retorno  do Blog da E.M. Francisco Cabrita!

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

O blog da EM Francisco Cabrita ( 2
 CRE) esteve em fase de reconstruÃ§Ã£o. Agora ele retorna renovado pelo trabalho
de uma equipe de alunos, auxiliados pela equipe do Bairro Educador.

Leiam o primeiro trabalho realizado pelos alunos!

[FOTO]

Continuem acompanhando 
os trabalhos da EM Francisco Cabrita em

fcocabrita.blogspot.com

Fatima Costa - Representante
Rioeduca 2
 CRE
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/05/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da E.M. Presidente JosÃ© Linhares

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

Estaremos acompanhando o blog da 
EM Pres. JosÃ© Linhares. Acompanhem vocÃªs tambÃ©m em 
empresjoselinhares.blogspot.com

Postagens retiradas do blog da E.M Pres JosÃ© Linhares (2
CRE)

Fatima Costa - Representante

Rioeduca 2
 CRE
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns para a equipe da E.M. JosÃ© Linhares. Um grande abraÃ§o, Solange (E. 
M. DR. COCIO BARCELLOS)
Postado por 
nomeComentario
 em 08/06/2011 15:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 15/05/2011

 <TÃTULO>
Escolas da 10Âª CRE, patronos, patronesses e designaÃ§Ãµes

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

 <TÃTULO>

     Escola Municipal Professor Arthur ThirÃ©

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o vi o nome da minha Saudosa irmÃ£, Luzia Maria Moreira Nascimento, que 
tambÃ©m dÃ¡ nome a uma escola na 10Âª CRE, professora competente, comprometida, 
preocupada com as causas dos seus alunos, trabalhou na E.M. Gandhi 10Âª CRE, na 
E.M Venezuela 9ÂªCRE e na Equipe do Ensino Especial da 10Âª. CRE.
Postado por 
Ana Cristina Moreira de Oliveira
 em 16/05/2011 07:49

OlÃ¡ querida Ana Cristina, vou verificar e estarei fazendo postagem especÃ-fica 
sobre a Escola Luzia Maria Moreira Nascimento, com o mÃ¡ximo prazer. O texto foi
baseado na listagem das escolas da 10Âª CRE, provavelmente esteja precisando de 
acrÃ©scimos e atualizaÃ§Ã£o.
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Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 17/05/2011 15:38

Excelente trabalho, Eu estudei nesta escola, conhecer hoje o seu patrono me 
emociona.Uma boa idÃ©ia para incentivar nas escolas.
Postado por 
sonia maria de sousa
 em 30/05/2011 10:42

OlÃ¡ sou homÃ´nima de uma das professoras citadas e como sou professora tambÃ©m 
gostaria muito de obter informaÃ§Ãµes sobre a professora que tem o meu nome, 
FlÃ¡via dos Santos Soares. Obrigada.
Postado por 
FlÃ¡via dos Santos Soares
 em 07/01/2012 17:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/05/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM 05.15.007 Francisco Frias da Mesquita

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, escolas, blog.

[FOTO]

[FOTO]
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5Âªcre
(268)

blog
(15)

escolas
(7)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/05/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da Sala de Leitura MaurÃ-cio de Sousa.

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]
Prof
 Regina Bizarro_Representante da 5
CRE/Rioeduca
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 24/05/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM 05.14.007 Albert Sabin

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
SBT - Albert Sabin e a vacina contra a pÃ³lio - JÃ´ Soares Onze e Meia (1991)
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

VÃ³, amei essa escola ela Ã© muito bonita.
Postado por 
Marcella
 em 28/05/2011 14:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 15/05/2011

 <TÃTULO>
MemÃ³rias da Escola Municipal Santa Catarina - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Santa Catarina,
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 da 1
 Coordenadoria Regional de
EducaÃ§Ã£o, localizada em Santa tereza nos presenteia com a honra de
compartilhar, juntamente com seus alunos, pais e professores a alegria de 
comemorar
seus 76 anos de uma linda histÃ³ria.
A Escola foi fundada em 1935, e na Ã©poca era chamada de Escola
Estadual Santa Catarina.

Nas imagens postadas no 
blog da escola,
 percebemos a trajetÃ³ria
de avanÃ§os e conquistas construÃ-das pelas geraÃ§Ãµes de famÃ-lias e
professores que ali passaram. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ã‰ impossÃ-vel nÃ£o se emocionar ao ver
fotografias 
de outras dÃ©cadas sem imaginar o quanto a Escola Municipal Santa Catarina
tem de experiÃªncia, alegria e aprendizado, afinal, ao longo de todos estes
anos vem educando e compartilhando saberes. Uma
verdadeira histÃ³ria de compromisso com a EducaÃ§Ã£o Carioca.

Na imagem abaixo, vocÃª vÃª a diretora DENISE com alunos no aniversÃ¡rio da 
escola.

[FOTO]

Visite o 
blog da escola
 e conheÃ§a mais da Escola Santa Catarina.

[FOTO]

Professor, se vocÃª Ã© da 
1
 CRE 
e tambÃ©m tem registros que contam a histÃ³ria de sua escola, compartilhe 
conosco!

Envie um e-mail para 
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ruteferreira@rioeduca.net 
, relate as mÃ©morias de sua escola e publicaremos no portal 
RIOEDUCA.NET.

Acesse 
AQUI 
para conhecer o representante Rioeduca de sua CRE.

blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Show de bola, isso Ã© que Ã© histÃ³ria!
Postado por 
Regina
 em 16/05/2011 22:46

ConheÃ§o a escola. A equipe Ã© comprometida com a  educaÃ§Ã£o de 
qualidade.ParabÃ©ns a escola e ao bairro mais charmoso do Rio, Santa Teresa.
Postado por 
Francisco
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 em 17/05/2011 09:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/05/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

A 
Escola

Municipal Alice do Amaral Peixoto
, da 1
 Coordenadoria Regional de

EducaÃ§Ã£o, estÃ¡ localizada em Benfica, Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro.
A unidade atende crianÃ§as desde o Maternal II atÃ© o 2
 ano do Ensino Fundamental.

Ã‰ com imensa alegria que recebemos o 
blog da Escola
, criado pela diretora MÃ¡rcia Cristina Ferreira Pereira e sua equipe.

[FOTO]

Navegando pelo blog, percebemos que ele foi criado com muito capricho para 
divulgar os avanÃ§os das crianÃ§as e conquistas dos professores.

[FOTO]

A equipe Rioeduca.net 
vibra cada vez que recebe um novo blog, pois podemos compartilhar com todo o 
mundo a qualidade das Escolas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro.

Vamos mostrar agora alguns recortes do blog, para que vocÃª possa conhecÃª-lo um
pouco melhor. Aprecie e curta as imagens, relatos e atividades postados.
PASSEIO CULTURAL DA MARINHA E NO MUSEU NAVAL

[FOTO]
CULMIN

 NCIA DO PROJETO PÃSCOA

[FOTO]
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PROJETO CIRCO

[FOTO]
EQUIPE DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DO AMARAL PEIXOTO EM 
CONFRATERNIZAÃ‡ÃƒO

[FOTO]

CONHEÃ‡A MAIS O BLOG DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DO AMARAL PEIXOTO, CLICANDO NA 
IMAGEM ABAIXO.

APROVEITE E DEIXE UMA MENSAGEM PARA A EQUIPE DA ESCOLA, DIZENDO O QUE VOCÃŠ 
ACHOU DO BLOG.

NÃƒO ESQUEÃ‡A DE QUANDO ACESSAR O BLOG, CLICAR EM SEGUIR, ASSIM 
  VOCÃŠ PODERÃ ACOMPANHAR TODAS AS NOVIDADES QUE ACONTECEREM POR LÃ!

[FOTO]

Sua escola Ã© da 
1
 CRE,
 e tambÃ©m tem um blog?
Escreva um e-mail para 
ruteferreira@rioeduca.net
e publicaremos no Rioeduca.net.

Este portal Ã© nosso! Aproprie-se dele! Se todos trabalharmos juntos, faremos a 
diferenÃ§a! Afinal, somos a maior rede de EducaÃ§Ã£o Municipal da AmÃ©rica 
Latina.
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

Adorei a matÃ©ria... um monte de gente feliz! Muito linda.
ParabÃ©ns professores e professoras pelo trabalho.
:-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 15/05/2011 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/05/2011

 <TÃTULO>
ExposiÃ§Ã£o

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, visitas, riodeleitores.

A Professora Renata Torres, publicou em seu blog, 
o relato de sua visita a exposiÃ§Ã£o 
FERNANDO PESSOA, PLURAL
COMO O UNIVERSO
 :

[FOTO]

Ontem fui a exposiÃ§Ã£o 
FERNANDO PESSOA, PLURAL COMO O UN
I
VERSO
 no Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro e percebi que apesar de ser 
um dos maiores poetas do sÃ©culo passado, sua pluralidade o torna contempor
neo e mais: um cidadÃ£o do mundo todo! Seus heterÃ´nimos nos permitem a 
identificaÃ§Ã£o inevitÃ¡vel, Ã© como se um deles tivesse nascido para nos 
agradar. Meu preferido Ã© Alberto Caeiro com seu Guardador de Rebanhos:
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Da mais alta janela da minha casa

     Com um lenÃ§o branco digo adeus

     Aos meus versos que partem para a 
humanidade.

     E nÃ£o estou alegre nem triste.

     Esse Ã© o destino dos versos.

     Escrevi-os e devo mostrÃ¡-los a todos

     Porque nÃ£o posso fazer o contrÃ¡rio

     Como a flor nÃ£o pode esconder a cor,

     Nem o rio esconder que corre,

     Nem a Ã¡rvore esconder que dÃ¡ fruto.

Simplesmente o ofÃ-cio de poeta exercita o desapego. E nÃ³s leitores podemos 
seguir lendo esta verdadeira obra de arte. Para quem nÃ£o conhece a obra do 
poeta portuguÃªs, vale a pena sentar e ler os livros expostos, ou mesmo em pÃ© 
virar as pÃ¡ginas de um imenso livro projetado na mesa. Recursos da tecnologia 
que sÃ³ contribuem para aumentar ainda mais o encanto da obra.

SaÃ- de lÃ¡ com vontade de levar Fernando Pessoa para casa e consegui levar algo
dele. Um livro para crianÃ§as com poemas que ele escreveu para sua sobrinha 
Manuela. No prÃ³ximo post escolherei um dos poemas para dar um gostinho.

Ah! Quem quiser visitar a exposiÃ§Ã£o, ainda dÃ¡ tempo. Ela ficarÃ¡ atÃ© o dia 
22 de maio!
Fonte: Contos Animados
Texto: Professora Renata Torres

ConheÃ§a o blog da Professora Renata, clicando na imagem abaixo:

[FOTO]
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Para saber 
sobre a exposiÃ§Ã£o clique em
http://www.cultura.rj.gov.br/evento/fernando-pessoa-plural-como-o-universo

Para conhecer 
um pouco mais sobre a vida e obra de Fernando Pessoa acesse
http://www.visitefernandopessoa.org.br/fernando-pessoa.html#slide4

Professor, envie relatos, fotos e vÃ-deos dos passeios que sua escola fez com 
seus alunos. Se sua escola Ã© da 1
 CRE, envie e-mail para 
ruteferreira@rioeduca.net
 , ou acesse 
AQUI 
para conhecer os representantes de cada CRE
.

PARTICIPE, COMPARTILHE, DIVULGUE. 

O RIOEDUCA.NET Ã‰ O ESPAÃ‡O IDEAL PARA MOSTRAR OS TRABALHOS DE QUALIDADE DOS 
PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DO RIO DE JANEIRO.

1Âªcre
(234)

riodeleitores
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(165)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 15/05/2011

 <TÃTULO>
PALESTRA SOBRE SAÃšDE BUCAL - BAIRRO EDUCADOR

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, saÃºde.

E. M. ATENAS 
 9
 CRE

[FOTO]

Recebemos na 
ltima semana, no dia 20/04/2011, a visita das Dentistas Andrea Ximenes e 
Priscila Nunes, que ministraram palestras para alunos de 4
 e 5
 anos de nossa Unidade Escolar. Esta atividade aconteceu devido Ã  articulaÃ§Ã£o
da equipe de nossa escola e do projeto Bairro Educador InhoaÃ-ba.

[FOTO]

A aÃ§Ã£o aconteceu no turno da tarde, contando com a participaÃ§Ã£o de mais de 
80 crianÃ§as, que adoraram a atividade, relacionada aos cuidados bÃ¡sicos da sa
de bucal, utilizando uma linguagem de encontro a faixa etÃ¡ria das crianÃ§as, 
utilizando imagens e vÃ-deos educativos.

[FOTO]

A doutora Priscila Nunes fez uma apresentaÃ§Ã£o, usando de vÃ¡rios instrumentos,
proporcionando momentos interativos, onde as crianÃ§as puderam fazer perguntas 
sobre a apresentaÃ§Ã£o, e responder algumas questÃµes da Dr
 Priscila Nunes.
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[FOTO]

Esta aÃ§Ã£o faz parte de uma das estratÃ©gias da equipe do Bairro Educador 
Inhoaiba junto a nossa escola, visando proporcionar um circuito de palestras, de
diversas Ã¡reas temÃ¡ticas.

Mais uma vez a Escola Atenas agradece o apoio do Bairro Educador, assim como das
Dentistas Andrea Ximenes e Priscila Nunes, presentes na aÃ§Ã£o.

Esta postagem foi retirada do 
BLOG da E. M. Atenas da 9
 CRE
que pode ser visto na integra pelo link:

http://ematenas.blogspot.com/

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

saÃºde
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(45)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/05/2011

 <TÃTULO>
E. M. AMAZONAS - BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

Hoje vamos apresentar mais um 
Blog da 9
 CRE
, que teve inÃ-cio em abril deste ano.

[FOTO]

HistÃ³rico da Escola

A Unidade Escolar foi fundada em marÃ§o de 1941, quando nosso PaÃ-s tinha como 
Presidente Get
lio Dorneles Vargas.

O Prefeito do antigo Distrito Federal o Ex.mo Sr DR. Henrique Dosworth, e como 
SecretÃ¡rio Geral de EducaÃ§Ã£o e Cultura o Sr Pio Borges.

A partir do ano de 1976 a U.E. passou por uma reforma e tiveram suas 
instalaÃ§Ãµes ampliadas, nesse perÃ-odo a escola funcionou no ColÃ©gio Batista.

Na ocasiÃ£o foi construÃ-da uma quadra, um refeitÃ³rio e mais trÃªs salas de 
aula. Na Ã©poca entÃ£o prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, era o Ex.mo 
Engenheiro Marcos Tamoyo e como Secretaria de EducaÃ§Ã£o Prof
 Teresinha Saraiva e na Secretaria de Obras e ServiÃ§os P
blicos Prof
 Orlando Feleciano LeÃ£o.

A partir de 1998 a Unidade Escolar pa

ssou atender apenas ao segundo segmento.

A Unidade Escolar conta atualmente com: GrÃªmio Estudantil, Conselho Escola 
Comunidade, MÃ£es Educadoras e EstagiÃ¡rios.
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Moradores antigos da regiÃ£o contam que no terreno onde foi erguido o prÃ©dio, 
havia grande plantaÃ§Ã£o de laranja, assim como em toda a regiÃ£o ao redor da 
escola.

A Senhora Carmelita de Oliveira foi a primeira Diretora da nossa Unidade 
Escolar.

O 
Blog da Escola Municipal Amazonas
 iniciou com um tema bem interessante 
A HistÃ³ria do Holocausto na Sala de aula
, que foi desenvolvido pelos professores: Ana Paula (Sala de Leitura), Mauro 
(HistÃ³ria) e Ana Claudia (Projeto Acelera).

O Projeto teve inÃ-cio no mÃªs de marÃ§o e culminou em abril, como vamos 
observar abaixo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ainda poderemos ver no BLOG a continuidade deste trabalho, acesse pelo link:

http://emamazonas.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pela qualidade com a qual a atividade fora desenvolvida. Ã‰ o 
verdadeiro salto de QUALIDADE na educaÃ§Ã£o nas salas de aula!
Postado por 
Ana Paula Accioly
 em 16/05/2011 23:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/05/2011

 <TÃTULO>
GinÃ¡sio Experimental Carioca  BolÃ-var  celebra

<TAGS>
Tags: 
gec, 3Âªcre, eventos.

O GinÃ¡sio Experimental BolÃ-var pertence a 3
 CRE e fica no Engenho do Dentro bem ao lado do EngenhÃ£o.

[FOTO]

No dia 20 de abril, a PÃ¡scoa foi comemorada e alguns projetos foram 
apresentados. As temÃ¡ticas trabalhadas foram a Paz, o Amor e a Amizade. Os 
cartazes mostram um pouco do desenvolvimento do trabalho. A garotada se empenhou
para botar no papel aquilo que foi discutido.
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[FOTO]

[FOTO]

Para ver um pouco mais do que aconteceu na festa, assista ao vÃ-deo. Em breve, 
teremos mais notÃ-cias desta escola que estÃ¡ experimentando uma maneira 
revolucionÃ¡ria de aprender.

 [VÃDEO]

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
TerÃ§a-feira, 17/05/2011

 <TÃTULO>
BLOG DA E. M. PROFESSOR FLORIANO DE BRITO â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, saÃºde.

Escola Municipal Professor Floriano de Brito (9
 CRE) Rio de Janeiro - Serrinha do Mendanha. Escola fundada em marÃ§o de 1953 - 
58 anos de compromisso com a EducaÃ§Ã£o.

A E. M. Professor Floriano de Brito construiu seu blog com a ajuda da Professora
Jeane Ricardo, lembram? http://jrlamaral.blogspot.com . 

O Blog teve seu inicio em abril e jÃ¡ estÃ¡ movimentado com vÃ¡rias postagens.

No seu perfil podemos encontrar uma breve descriÃ§Ã£o do seu patrono Floriano 
Correa de Brito e da fundaÃ§Ã£o da escola:

Quem sou eu

FLORIANO CORRÃŠA DE BRITO FOI UMA FIGURA MUITO ESTIMADA NOS MEIOS INTELECTUAIS E
CULTURAIS. BACHAREL EM CIÃŠNCIAS E LETRAS, FLORIANO, TAMBÃ‰M ENGENHEIRO ATUOU NA

 ANTIGA PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL (RIO DE JANEIRO). A ESCOLA FOI CONSTRUÃDA 
EM UM TERRENO DOADO POR UM MORADOR E INAUGURADA EM MARÃ‡O DE 1953. NOSSA ESCOLA 
COMEÃ‡OU A FUNCIONAR COM 107 ALUNOS EM QUATRO SALAS E HOJE, DEPOIS DE REFORMAS E
MELHORIAS ATENDE MAIS DE 300 ALUNOS EM 14 TURMAS.

O blog tambÃ©m presta uma bela homenagem ao seus docentes e funcionÃ¡rios ao 
colocÃ¡-los na lateral do mesmo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ainda na lateral vamos encontrar vÃ¡rios gadgets interessantes e muito 
teis:

Página 2525



RIOEDUCA 1

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para aqueles que estÃ£o montando seus blogs, vale a pena visitar o Blog Floriano
de Brito e aproveitar as dicas que a professora Jeane Ricardo deixa na sua 
montagem.

FaÃ§a uma visita, deixe uma mensagem e siga este blog.

O link para acesso Ã© 

http://professorflorianodebrito.blogspot.com/

Grande abraÃ§o a equipe da E. M. Floriano de Brito e a querida Jeane.
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

Muito legal ver o blog de voces. Sinto saudades de quando eu era da CRE e fazia 
visitas a escola. O lugar Ã© muito lndo e tranquilo e peÃ§o que pude ver 
continuam desenvolvendo um bom trabalho pedagÃ³gico. Um abraÃ§o para todos! 
ANGELA NOBREGA
Postado por 
Angela
 em 17/05/2011 10:28

Ã‰ gratificante quando todos da escola estÃ£o envolvidos no processo do 
aprendizagem  escolar dos alunos!!! ParabÃ©ns a todos da U.E. Professor Floriano
de Brito!!!
Postado por 
Monica
 em 27/05/2011 22:39

Adorei ter encontrado o blog da EM Floriano de Brito. Estudei aÃ- em 1959/61 e 
descobri que a escola foi inaugurafa no ano que nasci. Estava procurando (no 
goole) minha melhor professora, ela trabalhou aÃ- e morava no Engenho Velho ou 
Novo, era muito dedicada. SerÃ¡ que alguÃ©m tem uma pista para que eu a 
encontre? O nome dela Ã© Lenise ou Lenice F. CorrÃªa. Adorei ver que minha 
escola continua linda e bem cuidada.
ParabÃ©ns a todos. Qualquer pista, favor enviar para meu email.
Postado por 
Maria Madalena
 em 12/06/2011 18:04

muito legal ver seu blog. De voce eu espero nunca sentir saudade de voÃ§es.     
                                  De seu estudante PEDRO HENRIQUE
Postado por 
pedro
 em 16/08/2011 18:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 24/05/2011

 <TÃTULO>
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Encontro de Rioeducadores com a Escritora Regina GonÃ§alves

<TAGS>
Tags: 
quiz, riodeleitores.

[FOTO]

[FOTO]

riodeleitores
(165)

quiz
(10)

 <COMENTÃRIOS>

A outra Gisele Ã© a Gisele Cordeiro, eu sou Giselle Portela Abreu :-)
Postado por 
Giselle Portela
 em 24/05/2011 17:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 18/05/2011

 <TÃTULO>
O BLOG DA E.M. LAIS NETTO DOS REIS (4ÂªCRE)

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas.

O
 BLOG DA ESCOLA MUNICIPAL LAIS NETTO DOS REIS RETRATA AS MAIS LINDAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS.

Ã‰ UM TRABALHO DESENVOLVIDO EM PROL DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR
 E VALE A PENA CONFERIR!

[FOTO]
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com/

 TODA A EQUIPE DA U.E. ESTÃ
 EMPENHADA EM COMPARTILHAR SUAS BELAS PRODUÃ‡Ã•ES, COM O APOIO DA PROF
 M

 DELFINA QUE Ã‰ RESPONSÃVEL POR ALIMENTAR O BLOG, PODEMOS CONFERIR A EXCELÃŠNCIA 
DE SEUS TRABALHOS.

tweet
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blogsdeescolas
(402)

 <COMENTÃRIOS>

Nossa escola estÃ¡ muito feliz por essa vitÃ³ria alcanÃ§ada! Trabalhamos  muito 
e com responsabilidade ! Obrigada a todos do rioeduca pela divulgaÃ§Ã£o do nosso
espaÃ§o!  Um abraÃ§o de toda equipe da escola.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 18/05/2011 08:21

Que bacana ter o nosso trabalho reconhecido! DÃ¡ um gÃ¡s ainda maior. E 
parabÃ©ns queridas colegas que tanto se empenham! Tenho muito orgulho em fazer 
parte da famÃ-lia LaÃ-s Netto. Beijinhos.
Postado por 
Barbara Regina Barros de Moura
 em 18/05/2011 12:43

 O BLOG DA E.M. LAIS NETTO DOS REIS (4ÂªCRE) ESTÃ MUITO INTERESSANTE. RETRATA O 
 COMPROMETIMENTO, DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÃ‡ÃƒO QUE LÃ ATUAM, COM OS ALUNOS E A

COISA PÃšBLICA.PARABÃ‰NS!!!!
Sueli Fontes de Andrade
Coordenadora de Modelagem Organizacional
CASA CIVIL/CEGI/CMO
Tel. 2976-3883 / 2976-1067
Cel. 8909-1828
Postado por 
Sueli Fontes
 em 18/05/2011 14:57

ParabÃ©ns a todos os profissionais dessa excelente escola, que luta sempre para 
oferecer um ensino de qualidade aos alunos! Acompanho o trabalho desses 
professores e fico feliz em poder ver este trabalho divulgado e valorizado! 
FelicitaÃ§Ãµes a equipe do rioeduca.net pela divulgaÃ§Ã£o e apoio que eatÃ¡ 
oferecendo aos profissionais da educaÃ§Ã£o.
Postado por 
Tony
 em 18/05/2011 17:28

ParabÃ©ns a todos dessa linda escola, pelo bilhante trabalho desenvolvido. Bjs
Postado por 
Aline
 em 18/05/2011 22:55

ParabÃ©ns aos professores dessa escola! Acompanho o blog desde o comeÃ§o e fico 
encantada com as atividades produzidas pelos alunos. Felicidades!
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Postado por 
Marielma Motta
 em 18/05/2011 23:15

Fico feliz em ver o trabalho dessa escola que acompanho pelo blog, valorizado. 
FelicitaÃ§Ãµes a equipe do rioeduca pela publicaÃ§Ã£o. 
ParabÃ©ns professores!
Postado por 
Rarrison Jardiel
 em 18/05/2011 23:31

Oi, Del, parabÃ©ns pelo blog e pelo trabalho, estÃ£o lindos. Continue assim, 
trabalhando para mudar positivamente o quadro da sofrida educaÃ§Ã£o pÃºblica 
deste paÃ-s. Bjs!!
Postado por 
Sueli Oliveira
 em 19/05/2011 08:49

Fico muito feliz de saber que esse trabalho iniciado pela minha colega tÃ£o 
empanhada e comprometida com a educaÃ§Ã£o estÃ¡ sendo reconhecido. E tambÃ©m, 
isso sÃ³ estÃ¡ sendo possÃ-vel, por conta de toda essa nossa equipe maravilhosa 
que sÃ³ busca o bem de todos os alunos. Muito feliz por essa oportunidade!
Postado por 
Luciana Reis Avelheda
 em 19/05/2011 09:21

Fiquei feliz em ver que nosso trabalho estÃ¡ sendo reconhecido. ParabÃ©ns ao 
RIOEDUCA por nos dar a oportunidade de mostrar o quanto nÃ³s somos capazes. Um 
grande beijo para profÂª Delfina que se dispÃµe a realizar e demonstrar esse 
belo trabalho. Um agradecimento especial  Ã  todos da nossa querida escola, que 
visa o maior desenvolvimento dos nossos alunos.
Postado por 
Maria Aparecida
 em 19/05/2011 10:08

Nossa escola, apesar das dificuldades, estÃ¡ tentando dar mais cor e vida Ã  
nossa prÃ¡tica pedagÃ³gica, mÃ©rito do comprometimento da comunidade escolar.  
Sem contar, a iniciativa espetacular da professora MÂªDelfina criando um blog 
para nossa escola.
Nossa empreitada Ã© enorme mas seguimos confiantes.ParabÃ©ns!!!! 
Ellen-Coordenadora PedagÃ³gica da E.M.LaÃ-s Netto dos Reis
Postado por 
Ellen
 em 19/05/2011 12:34

Fiquei muito feliz quando soube que o blog dessa escola, teve o 
reconhecimento... Os profissionais que nela trabalham sÃ£o muito empenhados em 
fazer o melhor por todos os alunos, apesar de todos os poblemas que 
enfrentam...ParabÃ©ns a todos que estÃ£o ajudando a divulgar as escolas 
pÃºblicas e os maravilhosos profissionais que nelas trabalham...Um beijÃ£o para 
todos!
Postado por 
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Rosa GonÃ§alves
 em 19/05/2011 22:05

Oi Professores da LaÃ-s Netto, que legal ver o trabalho de vcs valorizado...a 
luta de vcs Ã© grande Acompanho o blog e acho muito legal o que vcs vem 
desenvolvendo este ano na escola.  Muito bom o trabalho desse portal, divulgando
o trabalho das escolas. Continuem assim ! AbraÃ§os para todos e para a 
Professora Maria Delfina.
Postado por 
Vilma Pires
 em 19/05/2011 22:19

OlÃ¡ amiga Del,hoje fiquei muito feliz em saber que o trabalho dos professores 
dessa escola estÃ¡ aparecendo e sendo divulgado.Resolvi conferir... Sei como Ã© 
Ã¡rdua a luta de todos vocÃªs. O quanto o grupo Ã© comprometido e se empenham  
para oferecer um ensino de qualidade, apesar de todas as dificuldades e 
contratempos. E parabÃ©ns ao rioeduca pela oportunidade dada essa pequena escola
de mostrar o seu valor. AbraÃ§os.
Postado por 
Solange Alves
 em 23/05/2011 21:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/05/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM 05.15. 037 Haiti

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

Fiquei feliz em ver a escola onde estudei entrando na era dos blogs! ParabÃ©ns a
DireÃ§Ã£o e professores da EM Haiti!
Postado por 
Fatima Costa
 em 18/05/2011 22:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/05/2011

 <TÃTULO>
Meu nome Ã© Nair da Fonseca, mas podem me chamar de Rian

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/05/2011

 <TÃTULO>
Saiba um pouquinho sobre a Escola Municipal Pierre Janet

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£oinfantil.

 Quem foi Pierre Janet?

Pierre-Marie-FÃ©lix Janet, conhecido simplesmente como Pierre Janet, (Paris, 30 
de Maio de 1859 
 Paris, 24 de Fevereiro de 1947) foi um psicÃ³logo e neurologista francÃªs que 
fez importantes contribuiÃ§Ãµes para o estudo moderno das desordens mentais e 
emocionais envolvendo ansiedade, fobias e outros comportamentos anormais.

Com Janet, Charcot, Freud e outros autores da Ã©poca apareceram novas 
terminologias centradas na neurose, na paranÃ³ia, na histeria etc. com a 
expansÃ£o progressiva dos estudos mentais.

[FOTO]

Durante algum tempo a U.E. foi referÃªncia para o atendimento Ã  crianÃ§as 
portadoras de necessidades especiais e assim, fora regida pelo IHA.

Desde 1976 a Escola Municipal Pierre Janet atende especificamente Ã  EducaÃ§Ã£o 
Infantil. Situada no bairro de Ramos, com 11 turmas de E.I. divididas em 2 
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turnos (manhÃ£ e tarde), a U.E. possui uma Equipe de DireÃ§Ã£o muito dedicada ao
serviÃ§o de qualidade por excelÃªncia.

Terezinha(Diretora), Neide(Diretora Adj.) e Salete(Coordenadora Ped.) compÃµem 
junto aos professores um time de sucesso no que se refere ao trabalho 
pedagÃ³gico atravÃ©s de projetos.

[FOTO]

Do Projeto 
Qualidade de Vida, uma consciÃªncia crÃ-tica do cidadÃ£o!
, nasce o subprojeto 
Um leitor do futuro.
 Com isso, durante uma semana os alunos realizaram vÃ¡rias atividades 
pertinentes ao tema.

[FOTO]

Houve a contaÃ§Ã£o de histÃ³rias, o teatro de fantoches e atÃ© uma entrevista 
com a escritora (Igara). Todas as atividades foram realizadas com a 
participaÃ§Ã£o dos professores e algumas vezes dos responsÃ¡veis. Ã‰ a 
comunidade escolar participando da construÃ§Ã£o e garantia do conhecimento no 
espaÃ§o educacional.

[FOTO]

[FOTO]

Certamente, EducaÃ§Ã£o de
QUALIDADE 
se constroi com
AÃ‡Ã•ES de qualidade.

EntÃ£o, participe e ajude a mostrar o que de MELHOR produzimos enquanto parte da
maior Rede de Ensino P
blico da AmÃ©rica Latina.

Envie seu trabalho para 
anaaccioly@rioeduca.net

VocÃª Ã© TODO esse SUCESSO!

Página 2536



RIOEDUCA 1

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 17/05/2011

 <TÃTULO>
Comer? Comer. Comer!

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, enquete.

Sa

bendo da import
ncia de uma boa alimentaÃ§Ã£o na inf
ncia e na adolescÃªncia, a merenda torna-se um elemento essencial no que se 
refere Ã  escolarizaÃ§Ã£o de alunos de classes populares.

No Brasil a alimentaÃ§Ã£o escolar sempre esteve presente nos programas de 
suplementaÃ§Ã£o alimentar, mas como vimos nos noticiÃ¡rios recentes, muitas 
vezes Ã© negligenciada por alguns municÃ-pios, apesar de todos receberem verbas 
do
Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar (PNAE).
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De tal forma, na 
ltima semana dirigimos nossa enquete para o tema a fim de saber o que 
professores(as) e alunos(as) acham da qualidade da merenda escolar servida nas 
escolas cariocas.

O resultado Ã© o que se vÃª abaixo. Merendeiros(as) e agentes preparadores de 
alimentos estÃ£o de parabÃ©ns!

[FOTO]

rioeduca
(69)

enquete
(8)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos que trabalham com tanto compromisso pela excelÃªncia na 
execuÃ§Ã£o do Programa de AlimentaÃ§Ã£o Escolar na cidade do Rio de Janeiro!!! 
Nossos alunos merecem!!!
Postado por 
Christiane Lopes
 em 17/05/2011 16:36

Página 2538



RIOEDUCA 1
ParabÃ©ns para as merendeiras da minha escola!!!!! Ela merecem todo 
reconhecimento!
Postado por 
Alessandra
 em 17/05/2011 16:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/05/2011

 <TÃTULO>
A GrÃ©cia da 4ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas.

[FOTO]

A Escola Municipal GrÃ©cia funciona
na Vila da Penha hÃ¡ 53 anos
e atende a uma clientela da E.I. ao 9
ano, dividida em dois turnos.

Em todos esses anos de dedicaÃ§Ã£o a U.E. tem muito do que se orgulhar, como Ã© 
o caso do famoso repÃ³rter Joaquim Ferreira que foi aluno dessa unidade e nÃ£o 
Ã© sÃ³ isso, a escola tambÃ©m exibe logo na entrada seu exuberante painel 
pintado pelo famoso C
ndido Portinari.

Ã‰ mesmo muito produitvo e gratificante trabalhar em um ambiente assim. Nesse 
ritmo envolvente surgiu o blog da escola
 que conta com a colaboraÃ§Ã£o de todos para manter sua beleza pedagÃ³gica no 
ar.
Sobretudo, com
o
empenho das professoras 
Gabrielada Silva 
e 
LÃ-dia Santos 
para efetivaÃ§Ã£o das postagens e organizaÃ§Ã£o do material.

Visite, conheÃ§a e deixe sua mensagem no BLOG DA ESCOLA GRÃ‰CIA

http://escolagrecia.blogspot.com/

Certamente, EducaÃ§Ã£o de QUALIDADE se constroi com AÃ‡Ã•ES de qualidade.

EntÃ£o, participe e ajude a mostrar o que de MELHOR produzimos enquanto parte da
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maior Rede de Ensino P
blico da AmÃ©rica Latina.

Envie seu trabalho para 
anaaccioly@rioeduca.net

VocÃª Ã© TODO esse SUCESSO!

tweet

blogsdeescolas
(402)

 <COMENTÃRIOS>

Achei muito interessante o Blog da Escola GrÃ©cia.
Postado por 
Regina Coeli
 em 24/05/2011 19:00

OlÃ¡, rioeducadores! Fico muito contente com a postagem.Tudo aquilo que fazemos 
Ã© pelo progresso da EducaÃ§Ã£o! Estou aqui para colaborar sempre! ParabÃ©ns 
pelo sucesso do portal e para a representante da 4Âª CRE, Ana Accioly, 
professora nota mil!
Postado por 
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Gabriela
 em 24/05/2011 19:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/05/2011

 <TÃTULO>
 79 ANOS DA E.M. PARAÃBA / 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, eventos.

Foi com alegria que recebi este agradÃ¡vel e-mail (com fotos anexas) da equipe 
da escola E.M. ParaÃ-ba / 6a.CRE a propÃ³sito das comemoraÃ§Ãµes para festejar o
aniversÃ¡rio de 79 anos da escola!

[FOTO]

Nossa escola 
completou 79 anos no dia 23 de abril e para comemorar fizemos uma semana cheia 
de atividades. tivemos danÃ§a, declamaÃ§Ã£o de poesia, canto coral do 
MAIS EducaÃ§Ã£o

(Projeto que tem dado muito certo e resgatado nossos alunos), criaÃ§Ã£o de letra
de m
sica, dentre outras atividades. Os dias de comemoraÃ§Ã£o foram: 18,19 e 20 de 
abril.
Os responsÃ¡veis envolvidos com a escola promoveram uma celebraÃ§Ã£o na 

Igreja SÃ£o Judas Tadeu

, em Anchieta.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossa Equipe Ã© muito esforÃ§ada e nosso trabalho tem rendido belos frutos

Página 2541



RIOEDUCA 1
!

MÃ¡rcia Romualdo: 
Diretora

Ane Carmelita: 
Adjunta de direÃ§Ã£o

FlÃ¡via Sardinha: 
Coordenadora

e de todos 
Professores
...

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

Essa equipe Ã© nota 10! EstÃ¡ sendo muito bom fazer parte dela.
Postado por 
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Fabiana
 em 18/05/2011 18:51

Ã‰ com muito orgulho que faÃ§o parte dessa equipe.
A nossa escola Ã© muito popular. Se vocÃª fala com qualquer pessoa moradora de 
Anchieta, hÃ¡ sempre uma que passou pela nossa escola. Ã‰ uma escola de 
tradiÃ§Ã£o. Ela faz parte da histÃ³ria desse bairro e por tudo isso merece nossa
homenagem.
Postado por 
Maristela Porto
 em 20/05/2011 16:11

Ã‰ uma equipe que faz a diferenÃ§a.ParabÃ©ns
Postado por 
claudia
 em 24/05/2011 07:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/05/2011

 <TÃTULO>
VISITA DO RJ-TV AO CIEP GLAUBER ROCHA/6a.CRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, visitas, eventos.

Recebemos a visita do RJ-TV.

Uma honra para nossa escola.

CLIQUEM NO LINK abaixo e vejam a reportagem na Ã-ntegra:

http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/ideb-mostra-melhora-da-educacao-do-r
io-de-janeiro/1510287/#/Todos

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

VISITEM O BLOG DO 
CIEP GLAUBER ROCHA 
E VEJAM ESTA E OUTRAS POSTAGENS!

http://ciepglauberocha.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

eventos
(210)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Valeu Gianini...Vc sempre foi dez...Nota dez....
Comadre Cresci kkkk
Postado por 
nomeComentario
 em 20/05/2011 22:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 24/05/2011
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 <TÃTULO>

EU AMO SER PROFESSORA: MAIS UM NOVO BLOG DA 6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

EU AMO SER PROFESSORA

Blog criado pela professora
Gwendolyn Sonia do 
Ciep Dr. AdÃ£o Pereira Nunes

(clique no link abaixo e entre no blog):

http://euamoserprofessora.blogspot.com/

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

APROVEITEM E VISITEM TAMBÃ‰M O BLOG DA ESCOLA DA PROFa. SÃ”NIA,

 O BLOG DO CIEP DR. ADÃƒO PEREIRA NUNES TAMBÃ‰M ESTÃ CHEIO DE NOVIDADES!

http://adaoblogado.blogspot.com/

[FOTO]

1
 COC no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes!

A professora Gwendolyn registrou nosso COC em tempo real! Que mÃ¡ximo! tinha que
ser no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. E ainda twittamos durante a reuniÃ£o, muita
conexÃ£o e tecnologia para uma escola sÃ³!

NOTA:

As citaÃ§Ãµes acima foram retiradas dos blogs aqui postados:
BlogAdÃ£o 
e 
Eu Amo Ser Professora
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6Âªcre
(247)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

Que mÃ¡ximo Gwendolyn. Amei o blog. Parabenize a todos. Saudades de vocÃª minha 
preta linda.
Postado por 
rejane fara
 em 24/05/2011 21:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/05/2011

 <TÃTULO>
 NOVAS POSTAGENS NO BLOG R.K. NOTÃCIAS DA E.M. ROSE KLABIN/6ÂªCRE

<TAGS>
Tags: 
6Âªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil.

 [VÃDEO]
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 NOVAS POSTAGENS NO BLOG R.K. NOTÃCIAS - FIQUE CONECTADO!

Em homenagem ao aniversÃ¡rio de 37 anos da escola E.M. Rose Klabin, o blog 
 R.K. NOTÃCIAS 

postou um vÃ-deo que conta um pouco da histÃ³ria da FamÃ-lia Klabin...

37 anos de E.M. Rose Klabin!

O conte
do especial para esta semana em homenagem a nossa escola serÃ¡ um vÃ-deo que 
conta um pouco da trajetÃ³ria 
da FamÃ-lia Klabin. Semana que vem em nossa escola serÃ¡ feito um evento chamado

Rose Festival
, nele alguns alunos irÃ£o se apresentar. Teremos como tema o aniversÃ¡rio de 
nossa escola e violÃªncia
 (
para entrar na postagem, clique aqui
).

Outra postagem interessante...

Ã‰ uma chamada para os alunos participarem de um fÃ³rum sobre o 
bullying!

FÃ³rum 
Diga NÃ£o a ViolÃªncia
!

[FOTO]

Reprovados - Uma brincadeira sem graÃ§a!

Assistam ao curta 
Reprovados - Uma brincadeira sem graÃ§a
! Assistam tambÃ©m ao trailer do curta no blog (
clique aqui
)!

Depois dÃª sua opiniÃ£o sobre o assunto... EntÃ£o, o que vocÃª achou do curta? 
Ele o entristeceu? A que conclusÃ£o vocÃª chega? O bullying Ã© uma coisa 
positiva ou negativa? Como podemos evitar a praga do sÃ©culo? Veja postagem 
aqui

Envie estas respostas ou as suas conclusÃµes sobre o curta para 
rknoticia@gmail.com e tenha a sua voz. Sua resposta serÃ¡ levada para a 3
 FalAÃ‡ÃƒO na 6
 CRE!
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 [VÃDEO]

E ainda muitas outras novas postagens!

NÃ£o deixem de visitar o blog da E.M. Rose Klabin 
(
c
liquem aqui para acessar a home
)!

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

6Âªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

 <COMENTÃRIOS>
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Estamos muito felizes por nosso trabalho estar sendo reconhecido...Obrigado a 
todos!!!
Postado por 
MultiRK - E.M. Rose Klabin
 em 23/05/2011 19:02

Estamos muito felizes por nosso trabalho estar sendo reconhecido...Obrigado a 
todos!!!
Postado por 
MultiRK - E.M. Rose Klabin
 em 23/05/2011 19:02

 Muito bom as novas posatgens do BLOG R.K. NOTÃCIAS DA E.M. ROSE KLABIN/6a.CRE, 
com especialidade a montagem da foto do FÃ³rum "Diga NÃ£o a ViolÃªncia"! 
ParabÃ©ns!
Postado por 
nomeComentario
 em 23/05/2011 20:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/05/2011

 <TÃTULO>
Conhecendo o blog da Creche Municipal Rachel Leite Dias â€“ 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
creches, 3Âªcre, eventos, escoladafamÃ-lia.

Mais um blog cheirando a leite. RecÃ©m criado o blog da Creche Municipal Rachel 
Leite Dias jÃ¡ nasceu homenageando. As homenageadas sÃ£o as estrelas do mÃªs de 
Maio e brilharam na festa que os pequeninos da creche realizaram.

[FOTO]

DÃ¡ pra ver que animaÃ§Ã£o nÃ£o faltou. A festa estava muito bonita e todos se 
divertiram bastante. Ã‰ claro, que o destaque foi para as estrelas principais.

[FOTO]

Por trÃ¡s de toda essa festa teve muito trabalho de equipe. Ã‰ a equipe lÃ¡ 
aceita qualquer desafio com um sorriso no rosto.
ParabÃ©ns, Equipe da Rachel! 

[FOTO]
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Vamos passear pelo blog, seguir o pessoal, deixar um recadinho e aguardar as 
novidades!

[FOTO]

3Âªcre
(223)

eventos
(210)

creches
(89)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a amiga Silene pelo blog ... Compartilhar Ã© muito bom.
Postado por 
Edna Novaes
 em 20/05/2011 09:38
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Pois Ã©, pessoal!!! Agora somos blogueiros!!! Foi muito bom "nos" ver por 
aqui!!! Compartilhar Ã© bom demais... AbÃ§s a todos. Camila (diretora-adjunta da
Rachel)
Postado por 
Camila Brasil
 em 02/06/2011 06:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/05/2011

 <TÃTULO>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, atividades.

Recebi um relato de atividade da turma 1301 da professora Ana Neves da E.M. 
Delfim Moreira. Eles contam com orgulho da lembrancinha que fizeram para o Dia 
das MÃ£es.

A professora sugeriu trabalhos entre artesanato e culinÃ¡ria. A turma toda 
escolheu entÃ£o: CulinÃ¡ria! Ficou decidido o biscoitinho caseiro de maisena.!

Eles ficaram bem animados e trabalharam de verdade. 
 Escrevemos a receita no quadro e observamos quais ingredientes precisÃ¡vamos, 
as medidas necessÃ¡rias, as partes da receita, com isso, estudamos MatemÃ¡tica, 
CiÃªncias e LÃ-ngua Portuguesa e a estrutura desse tipo de texto.

[FOTO]

Com os ingredientes trazidos por eles e o forno elÃ©trico da professora, a ideia
comeÃ§ou a se materializar e o cheirinho tomou conta da escola. 

[FOTO]

Mas a atividade nÃ£o terminou por aÃ-. Eles precisavam de uma embalagem Ã  
altura do quitute que produziram. Resolveram reciclar o fundo de garrafas PET 
para colocar os biscoitinhos. Depois: 
Pintamos e decoramos os potes!

[FOTO]

Nem precisa dizer que as mÃ£es adoraram esta
nossa produÃ§Ã£o mais gostosa!
.
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[FOTO]

E esta turma promete:
Agora, deu vontade de fazer um livro de receitas sÃ³ para nÃ³s!

     EntÃ£o, vamos aguardar, jÃ¡ com Ã¡gua na
boca, as delÃ-cias que virÃ£o.

     ParabÃ©ns Ã  turma 1301 da E.M. Delfim 
Moreira, professora Ana Neves!

3Âªcre
(223)

atividades
(4)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns turma... parabÃ©ns Ana!!! Tenho certeza que o trabalho foi fantÃ¡stico
e o resultado mais ainda. VocÃªs sÃ£o especiais... Como sempre a Delfim 
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mostrando que estÃ¡ afinada e aposta no sucesso das crianÃ§as.
AbÃ§s
CÃ©lia MÃ¡rcia
Postado por 
CÃ©lia MÃ¡rcia
 em 19/05/2011 17:20

Filha,parabens,vc Ã© uma grande educadora! 
Beijos,
MamÃ£e.
Postado por 
Maria de Lourdes
 em 19/05/2011 19:36

ParabÃ©ns a turma pelo reconhecimento e a professora nem se fala orgulho da 
famÃ-lia. ParabÃ©ns.
Postado por 
Leonardo Luiz
 em 19/05/2011 22:40

ParabÃ©ns Ana pelo seu trabalho com as crianÃ§as.Bjssss.
Postado por 
Tatiana Nascimento Silva
 em 19/05/2011 22:43

Prima, parabÃ©ns pela trabalho que vocÃª vem realizando ao longo desses anos na 
Rede Municipal de Ensino! 
CrianÃ§as, vocÃªs arrasaram!
Estamos muito orgulhosos, bjs.
Postado por 
Liliane Almeida
 em 20/05/2011 09:57

ParabÃ©ns pelo trabalho realizado e pela alegria que esta atividade proporcionou
aos seus alunos, afinal o presentinho das mamÃ£es foi feito por eles mesmos e 
estava delicioso!! 
Beijocas,
GlÃ³ria.
Postado por 
GlÃ³ria Regina
 em 20/05/2011 10:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/05/2011

 <TÃTULO>
Um professor de HistÃ³ria

<TAGS>
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Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Postado por Regina Bizarro_Representante do Rioeduca/5
CRE

5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)
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 <COMENTÃRIOS>

Adoreiiiii e fiquei muito curiosa, vou visitar esse blog. ParabÃ©nsssssssss
Postado por 
Daniela Lopes
 em 20/05/2011 21:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/05/2011

 <TÃTULO>
Blog Escritos e Leituras

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

Página 2555



RIOEDUCA 1

5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ Rioeduca! 
Fiquei muito feliz em ver meu Blog neste Portal, que estÃ¡, a cada dia, 
aumentando seu acesso. Hoje, todas as pessoas que comento jÃ¡ acessaram ou, pelo
menos, escutaram falar do Rioeduca. Isso Ã© muito importante!
Obrigada pela oportunidade de mostrar o trabalho da Rede Municipal das escolas, 
professores, funcionÃ¡rios e alunos.
Postado por 
Regina
 em 23/05/2011 08:45

Gostei muito de conhecer o seu blog. Adorei suas postagens. ParabÃ©ns! Aproveito
e deixo tambÃ©m os ParabÃ©ns aos profissionais deste portal que estÃ¡ dando cada
vez mais espaÃ§o para os profissionais da educaÃ§Ã£o mostrarem o seu valor.Um 
abraÃ§o para toda equipe e para a ProfÂª Regina.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 23/05/2011 21:01

Acessar blog Ã© muito interessante pois temos acesso a novos textos e 
produÃ§Ãµes que enriquecem nosso trabalho!
Postado por 
janaina corenza
 em 24/05/2011 18:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 21/05/2011

 <TÃTULO>
EVITANDO O SENTIMENTO DERROTISTA

<TAGS>
Tags: 
entrevista, educaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Gostaria de convidar a todos para uma discussÃ£o tranquila e madura, onde 
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possamos ler e escrever com atenÃ§Ã£o e que estejamos abertos a uma reflexÃ£o 
sobre nossos pensamentos.

No link
 (
http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/educacao-na-midia/16034/
todos-sabem-como-e-a-rotina-de-um-professor
)
estÃ¡ uma entrevista com a Professora Amanda, sobre o seu vÃ-deo que virou hit 
no YouTube.

Explorando um pouco mais o caso, saberemos que:

1) Ela recebe um total de R$2.147,00 por 32 horas por semana, algumas delas fora
de sala de aula. Com o ajuste para 44 horas (normal para trabalhadores 
brasileiros) temos um salÃ¡rio de R$2.952,00. 

Ã‰ um salÃ¡rio alto? Claro que nÃ£o. Mas jÃ¡ Ã© uma realidade bem diferente da 
exposta inicialmente por ela, que dava a entender que ela recebia R$930,00 por 
40 horas, o que Ã© muito pior, mas ainda uma realidade em alguns lugares do 
paÃ-s.

2) A professora nÃ£o estÃ¡ mais em sala de aula.

3) Ela fala sobre um 
caos preparado
 na educaÃ§Ã£o, e essa Ã© a parte que eu discordo com veemÃªncia. Estou 
trabalhando na maior rede municipal de educaÃ§Ã£o da AmÃ©rica Latina e 
testemunho, a cada segundo, o ENORME ESFORÃ‡O de professores, diretores, CREs e 
coordenadores de Ã¡reas para resolver os problemas da rede. Outra coisa: nÃ³s 
tivemos 8 anos de governo de uma pessoa que comeÃ§ou como sindicalista.

4) Ã‰ claro que as greves (que sÃ£o direito de todos os trabalhadores no Brasil)
atrapalham os alunos. Eles deixam de aprender e esquecem o que tinham acabado de
conhecer.

5) Precisamos lutar e apoiar a luta de todos pela soluÃ§Ã£o dos problemas que 
temos aqui, mas nÃ£o vamos deixar a peteca cair. Precisamos nos inspirar nas 
histÃ³rias do 
CIEP 1
 de Maio
(entre duas favelas)

http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/educacao-na-midia/15994/
finlandia-na-favela

[FOTO]
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ou o 
CIEP Lindolfo Collor
 (com 3 mil alunos), que, mesmo com uma situaÃ§Ã£o nÃ£o ideal, consegue DAR UM 
SHOW!

[FOTO]

Texto de Rafael de Carvalho Pullen Parente

educaÃ§Ã£o
(73)

entrevista
(4)

 <COMENTÃRIOS>

Uma das coisas que chamou minha atenÃ§Ã£o nesta postagem foi uma das frases 
finais, pois ela sempre foi parte integrante da minha vida, "Quem quer fazer 
algo, encontra um meio..." Essa frase sempre foi minha motivaÃ§Ã£o para nÃ£o 
desistir em meio aos obstÃ¡culos. Tenho orgulho de fazer parte da Maior Rede de 
EducaÃ§Ã£o da Am. Latina, e mais ainda de dizer que larguei, na Ã©poca, um cargo
executivo numa grande multinacional para fazer parte dessa rede, e nÃ£o me 
arrependo nem um pouco, pois sou parte de uma equipe de guerreiros!
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Postado por 
Cynthia
 em 20/05/2011 20:52

A professora nÃ£o deixou entender que ela ganhava 930 por 40 horas! Tanto que 
explicou que o professor para aumentar seu salÃ¡rio tem que ganhar 930 de manhÃ£
+ 930 de tarde + 930 de noite. Portanto, a fala dela nÃ£o deixa entender que 
recebe 930 por 40 horas! Acho que vc precisa rever o vÃ-deo!
Postado por 
Vergonha
 em 20/05/2011 21:03

NÃ£o precisamos ir longe... Quanto o estado(RJ) paga a seus professores?
Postado por 
Ana Miranda
 em 21/05/2011 01:20

O fato dela atualmente estÃ¡ fora de sala a impede de se indignar com a 
situaÃ§Ã£o? Penso que ela passou longe de  terrorismo, foi apenas realista. 
Entendi muito bem em relaÃ§Ã£o ao salÃ¡rio. Ela deixou de lado a hipocrisia que 
muitos se utilizam para mascarar a situaÃ§Ã£o e nos corredores das escolas dizem
o que realmente pensam. Acredito que as coisas estÃ£o e podem melhorar mas ainda
estamos muito longe do ideal, me espanta ver tanta gente feliz e satisfeita em 
redes como o twitter por exemplo onde tudo parece tÃ£o lindo....
Postado por 
Renata Lyra
 em 21/05/2011 09:04

Vergonha, fiquei com vergonha. VocÃª estÃ¡ certa, ela dÃ¡ a entender que 
trabalha nos 3 turnos e ganha R$900 em cada um. Renata, nÃ£o Ã© porque nÃ£o 
temos uma situÃ§Ã£o nÃ£o ideal que devemos ficar insatisfeitos o tempo todo. HÃ¡
que se lutar por melhorias constantemente e paralelamente continuar a 
realizaÃ§Ã£o de um trabalho brilhante. NÃ£o contestei o fato dela se indignar, 
mas dela dar mais detalhes que foram omitidos sobre sua situaÃ§Ã£o. NinguÃ©m 
acha que o salÃ¡rio dos professores estÃ¡ bom e por isso nÃ£o hÃ¡ a hipocrisia 
de que vocÃª fala.
Postado por 
Rafael Parente
 em 21/05/2011 13:14

Tenho certeza que Ã© isso que acontece. Mesmo insatisfeitos os profs fazem um 
excelente trabalho. Fico muito feliz quando percebo que fiz diferenÃ§a na vida 
de um aluno e consigo continuar me empenhando mesmo na situaÃ§Ã£o atual. E 
quando falo em hipocrisia nÃ£o Ã© somente em relaÃ§Ã£o ao reclamaÃ§Ãµes sobre 
salÃ¡rio  Tomara que Amanda Gurgel sirva mesmo como exemplo e todos (eu 
principalmente) tenhamos mais coragem de se expressar como ela.
Postado por 
Renata Lyra
 em 21/05/2011 16:15

SINCERAMENTE, esse governo sÃ³ arruma cada dia mais desculpas para colocar em 
NÃ“S a culpa de toda e cada situaÃ§Ã£o na educaÃ§Ã£o, sinceramente, eu nao 
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acredito que eu li isso!
Postado por 
fernanda
 em 21/05/2011 19:42

Rafael, seu texto foi pÃ©ssimo. Quanto tempo vc tem de sala de aula para saber a
REALIDADE que os professores vivem. E o pior que nem soube interpretar a fala 
inicial da Amanda. ;Abaixo os "especialistas" de gabinete.
Postado por 
Alessandra
 em 21/05/2011 20:02

TÃ¡ legal Rafael.Melhor ela se contentar com a "precariedade da educaÃ§Ã£o" e 
pensar que tem gente pior que ela e fechar o bico nÃ©?
Postado por 
Denise
 em 22/05/2011 11:01

ParabÃ©ns pelo seu trabalho, Renata. Eu sou um eterno otimista, mas acho que 
nÃ£o sou o Ãºnico a acreditar que estamos comeÃ§ando a dar o valor que a 
educaÃ§Ã£o pÃºblica e os professores merecem. Conte comigo.
Postado por 
Rafael Parente
 em 22/05/2011 13:42

Rafael, desnecessÃ¡rio seu comentÃ¡rio. Vc estÃ¡ feliz com seu salÃ¡rio??? Diz 
pra mim quanto vc ganha e quantas horas vc trabalha por dia?
Postado por 
Georgina GuimarÃ£es
 em 22/05/2011 23:07

Rafael q vc foi muito infeliz na sua colocaÃ§Ã£o dessa vez. SÃ³ lamento e espero
q melhore, apesar de ser uma pessimista em relaÃ§Ã£o a nossa situaÃ§Ã£o. TÃ´ 
cansada, assim como milhares de outros profissionais tb.
Postado por 
Isabella
 em 23/05/2011 13:09

Rafael, deixe-me traduzir um pouco, vc Ã© subsecretÃ¡rio, imagine trabalhar ( de
terno) e deslocar-se para os diversos locais que tem de visitar em transporte 
pÃºblico, sÃ³ podendo usar um mÃ¡quina fotogrÃ¡fica analÃ³gica, comunicaÃ§Ã£o 
sÃ³ pro telefone do prÃ³prio local visitado ( sem celular ou qualquer outro 
aparelho de comunicaÃ§Ã£o), depender de ler suas mensagens de computadores 
oferecidos a nossa rede escolar ( que dependem de conexÃ£o que cai toda hora) e 
dar conta no mesmo ritmo que tens com toda esta aparelhagem que provavelmente te
acompanha, ah! esqueci: como as professoras tem de dar conta em turmas com mais 
de 40 alunos, sem ajuda, portanto nÃ£o terias direito aos teus assessores, Ã© 
mais o menos assim, gosto de saber o nome e o rosto que meus alunos tem, com 
tantos alunos e turmas, nÃ£o Ã© possÃ-vel tornar a educaÃ§Ã£o pessoal (pois tem 
de ser para o aluno gostar de estudar e dar valor) e desumanizante, nÃ£o sÃ£o 
dados estatÃ-sticos ou nÃºmeros positivos ou negativos, para ocorrer uma 
valorizaÃ§Ã£o do prazer de aprender Ã© necessÃ¡rio aproximaÃ§Ã£o pessoal, Ã© 
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assim com teus orientadores, serÃ¡ assim com meus alunos, e isto nÃ£o estÃ¡ 
possÃ-vel no momento...
Postado por 
nomeComentario
 em 23/05/2011 14:21

.DifÃ-cil Ã© trabalhar em salas superlotadas, com alunos que vÃ£o Ã  escola 
obrigados pelas mÃ£ezinhas que nÃ£o querem perder o bolsa-famÃ-lia e outras 
regalias. O professor Ã© desrespeitado por todos, desde o governo em todos os 
Ã¢mbitos atÃ© as camadas mais pobres da sociedade. A escola perdeu a sua 
essÃªncia, sua verdadeira funÃ§Ã£o que era preparar as pessoas para lutarem por 
um futuro melhor. Passou a ser um lugar onde o povo recebe esmolas de um governo
paternalista e mal-intencionado.E ainda agradece, na sua ignorÃ¢ncia. O 
professor Ã© vÃ-tima, sim. Preparamos aulas, usamos e abusamos da criatividade e
nosso maior prazer Ã© ver o sucesso de nossos alunos. No entanto os resultados 
nunca sÃ£o os esperados por causa das pÃ©ssimas condiÃ§Ãµes de trabalho. E o 
municÃ-pio de Rio estÃ¡ incluÃ-do nisso.
Postado por 
Cris
 em 23/05/2011 18:59

Fernanda, discordo de vocÃª. Sei muito bem, como disse no texto, que temos 
problemas -- alguns bem graves -- de infra-estrutura e vÃ¡rios outros. AliÃ¡s, 
nÃ£o tenho vergonha de pedir desculpas quando eu sei que o problema ou erro foi 
nosso.
Postado por 
Rafael Parente
 em 23/05/2011 21:24

AnÃ´nimo(a), eu compreendo o que vocÃª diz e estamos construindo vÃ¡rias escolas
para acabar com os problemas de super-lotaÃ§Ã£o -- algumas jÃ¡ estÃ£o sendo 
entregues. Acredito e luto pela humanizaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o.
Postado por 
Rafael Parente
 em 24/05/2011 10:49

Isabella, sinto muito que nÃ£o concordemos dessa vez. Eu de fato nÃ£o concordo 
com a fala dela de que nÃ£o hÃ¡ interesse em mudanÃ§a. Todos aqui trabalham o 
tempo todo pra solucionar os problemas. AliÃ¡s, por que eu me daria o trabalho 
de escrever esse texto mesmo sabendo que ele iria bater de frente com a opiniÃ£o
de tanta gente se nÃ£o tivesse muita certeza e coragem?
Postado por 
Rafael Parente
 em 24/05/2011 10:50

Georgina, um dos objetivos desse portal Ã© a troca livre de opiniÃµes, de forma 
tranquila e sem truculÃªncias. Estou satisfeito com meu salÃ¡rio, apesar de 
saber que poderia ganhar muito mais na iniciativa privada. ComeÃ§o a trabalhar 
assim que acordo (tomando cafÃ©-da-manhÃ£ na frente do computador), e vou dormir
tambÃ©m trabalhando. Acho que podemos colocar entre 10 e 12 horas por dia, fora 
finais de semana.
Postado por 
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Rafael Parente
 em 24/05/2011 10:51

Denise, nÃ£o foi exatamente isso o que eu disse. Quis expor as minhas 
discordÃ¢ncias da entrevista da professoras. Na verdade, havia gostado muito do 
vÃ-deo no YouTube, mas depois passei a achÃ¡-la muito radical e discordar 
(bastante) com algumas de suas opiniÃµes.
Postado por 
Rafael Parente
 em 24/05/2011 10:52

Alessandra, que pena que vocÃª nÃ£o gostou! Dei aulas de inglÃªs por 10 anos e 
minha mÃ£e Ã© professora aposentada. Entendo muito bem a realidade dos 
professores no Brasil. Abaixo o seu preconceito. :)
Postado por 
Rafael Parente
 em 24/05/2011 10:53

Cris, estamos fazendo o que estÃ¡ a nosso alcance para resolver o problema da 
super-lotaÃ§Ã£o. Ã‰ melhor ter mais crianÃ§as nas escolas, mesmo que obrigadas 
pelas famÃ-lias. Podemos cativÃ¡-los e levÃ¡-los a se apaixonarem pelo 
conhecimento. Essa gestÃ£o da SME-Rio respeita muito os professores. A maioria 
das escolas da cidade continua preparando crianÃ§as e jovens para terem futuros 
muito melhores do que suas realidades imediatas. HÃ¡ problemas nas condiÃ§Ãµes 
de trabalho, mas estÃ£o sendo resolvidos rapidamente.
Postado por 
Rafael Parente
 em 24/05/2011 12:57

SÃ³ porque a professora Amanda escancarou a realidade do ensino em seu estado, 
uma realidade que pode ver em boa parte do paÃ-s, nÃ£o quer dizer que ela seja 
derrotista. Estou cansada das pessoas que tentam resolver os problemas por meio 
do discurso, quando sabemos que as condiÃ§Ãµes estÃ£o aquÃ©m das aceitÃ¡veis 
para que se faÃ§a um bom trabalho. A questÃ£o das salas superlotadas Ã© apenas 
uma dentre muitas que ainda nÃ£o resolvemos na educaÃ§Ã£o. Sobre a campanha a 
respeito do repasse de 10% do PIB para a educaÃ§Ã£o, acredito que mais do que 
isso, o paÃ-s deve garantir uma maior fiscalizaÃ§Ã£o da aplicaÃ§Ã£o das verbas 
pelos estados e municÃ-pios. Tecnologia e polÃ-tica de metas apenas, sem um 
respaldo de pessoal de apoio, sem a diminuiÃ§Ã£o do nÃºmero de alunos por turma 
para um contingente aceitÃ¡vel, nÃ£o vÃ£o resolver o problema da educaÃ§Ã£o 
carioca.
Postado por 
N.G.
 em 24/05/2011 19:30

Rioeduca, solicito a retirada dos comentÃ¡rios da Juliana por falta de 
educaÃ§Ã£o e respeito. Professora, nÃ³s visitamos escolas todas as semanas. 
Nunca os educadores dessa rede tiveram tanta oportunidade de fala.
Postado por 
Rafael Parente
 em 25/05/2011 10:31
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A pedido do SubsecretÃ¡rio Rafael Parente, foram retiradas as postagens da 
professora Juliana pelos motivos por ele expostos.
Na seÃ§Ã£o "Sobre NÃ³s" do nosso portal hÃ¡ a seguinte informaÃ§Ã£o acerca deste
blog: "Ã‰ um espaÃ§o de troca, de aprendizagem e principalmente de alegria e de 
respeito."
A opiniÃ£o serÃ¡ sempre bem-vinda desde que nÃ£o seja irÃ´nica, maledicente, 
difamadora, caluniosa ou desrespeitosa.
Somos educadores!
Att. Lilian Ferreira
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 25/05/2011 11:00

Podem falar o que quiser, mas a Professora Amanda merece parabÃ©ns !!!
Postado por 
Fatima
 em 28/05/2011 20:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/05/2011

 <TÃTULO>
O Programa Mais EducaÃ§Ã£o na Escola Municipal Lourdes de Lima Rocha

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 29/05/2011

 <TÃTULO>
Blog Registro de Bordo

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]
ValÃ©ria
registra em seu perfil o seguinte texto:

A recuperaÃ§Ã£o escolar sob investigaÃ§Ã£o cientÃ-fica
.

Regina Bizarro_Representante do Rioeduca/5
CRE
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5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/05/2011

 <TÃTULO>
Escola Municipal Meralina de Castro, perspectiva de identidade no exercÃ-cio da 
autonomia

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Muito obrigada, Sinvaldo! ParabÃ©ns ao seu trabalho e parabÃ©ns Ã  Escola 
Meralina!
Postado por 
Erika Ferraz UEoka
 em 26/05/2011 01:02
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Fiquei emocionada e muito orgulhosa ao rever esta escola que homenageia minha 
bisavÃ³ e ver registrado o belo trabalho que desenvolve.Estive na inauguraÃ§Ã£o 
com minha avÃ³ Meralina que tinha o mesmo nome da mÃ£e.Somos uma famÃ-lia grande
que mantem a tradiÃ§Ã£o e o  orgulho de muitos membros professores.Nossa 
bisavÃ³, primeira professora diplomada do paÃ-s formada em SÃ£o JoÃ£o Del Rei 
aos quatro dias de junho de 1894, conforme publicado na seÃ§Ã£o Personalidade da
AssemblÃ©ia Legislativa, Ã© merecedora desta  homenagem.
Postado por 
Angela Regina da Silva Ferreira
 em 04/10/2011 16:37

Em 1970 fui professora da Escola Meralina de Castro, lembro do meu primeiro dia 
de aula. Uma turminha com 45 alunos, antigo CA, muito inteligentes, lembro 
sempre de todos eles com muito carinho.  Eles elas curiosos, queriam saber tudo,
e como a alfabetizaÃ§Ã£o era dividida em dois anos, eu tinha tempo de sobra para
matar a curiosidade deles. Meu turno era o terceiro, eu precisava sair do Rio 
Ã s 10:30 hs  para chegar em Santa Cruz Ã s 13:00, nosa Diretora era D.Haia 
Zina. Esta escola Ã© pequena, cinco salas apenas, mas Ã© muito aconchegante. 
Esta escola, seus alunos, os meus em especial marcaram muito a minha vida e 
lembro deles sempre. Posso falar que nunca encontrei crianÃ§as tÃ£o especiais, 
interessadas, Ã¡vidas pelo saber como  a minha turminha de CA  de 1970. 
ParabÃ©ns a todas colegas, aos alunos, a escola estÃ¡ muito bem cuidada. 
Fernanda ( tia Fernanda)
Postado por 
Maria Fernanda Silva Montes
 em 16/04/2012 02:34

Professora Dilma, minha professora quando eu tinha apenas 6 anos agora estou com
22, que saudade...
Postado por 
Priscila
 em 12/12/2012 04:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/05/2011

 <TÃTULO>
DIA A DIA MARIO CLAUDIO - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.

A ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO,
 da 1
 Coordenadoria Regional de educaÃ§Ã£o, brinda o portal RIOEDUCA.NET com 
excelentes notÃ-cias publicadas no 
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DIA A DIA MARIO CLAUDIO
, blog que a unidade utiliza como uma atraente ferramenta de divulgaÃ§Ã£o das 
atividades desenvolvidas.

[FOTO]

Navegando pelo blog, explorando um pouco daqui, um tanto dali, percebemos que a 
equipe da escola proporciona aos alunos, projetos significativos e de grande 
relev
ncia cultural e pedagÃ³gica.

Confira nesta postagem, algumas novidades que a escola publicou:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
CARO LEITOR, VOCÃŠ APRECIOU APENAS UMA PARTE DE UMA SÃ‰RIE DE EXCELENTES 
PROJETOS PEDAGÃ“GICOS. A EQUIPE DO DIA A DIA MARIO CLAUDIO, CONVIDA VOCÃŠ A 
CLICAR NA IMAGEM ABAIXO E CONHECER SEU BLOG. LEMBRE-SE DE CLICAR EM SEGUIR PARA 
SEMPRE RECEBER AS NOVIDADES DA ESCOLA.

[FOTO]

     VOCÃŠ Ã‰ DA 1
 CRE E QUER DIVULGAR SEU BLOG EDUCACIONAL?

     ENVIE UM E-MAIL PARA: 
ruteferreira@rioeduca.net E DIVULGAREMOS AQUI O SEU BLOG.
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 28/05/2011

 <TÃTULO>
PROJETO AMOR - CM SAMORA MACHEL - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, eventos.

[FOTO]

A CRECHE MUNICIPAL SAMORA MACHEL
, da 1
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, constrÃ³i seu Projeto PedagÃ³gico baseado
em valores, e nos meses de maio e junho o valor desenvolvido como projeto Ã© 
AMOR.

[FOTO]

Como no mÃªs de maio, celebramos o dia das mÃ£es, nÃ£o faltou criatividade para 
a realizaÃ§Ã£o das atividades do projeto. O espaÃ§o da creche foi todo decorado 
com coraÃ§Ãµes, trabalho produzido com todo carinho pelas crianÃ§as e educadoras
da unidade.

Nesta postagem, mostraremos algumas fotos e relatos da equipe, retirados do 
blog
 da 
Creche Samora Machel.

[FOTO]
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Os murais estavam lindos! Emocionaram as mamÃ£es e foram fonte de trabalho para 
desenvolvimento da oralidade de nossas crianÃ§as. 

[FOTO]

Em cada canto uma mensagem , uma lembrancinha. As mamÃ£es do berÃ§Ã¡rio 
receberam de presente vasinhos 
com as fotos de seus bebÃªs (copinhos de cafÃ©, cheios de argila, sustentavam o 
caule de palito de picolÃ© e a florzinha de cartolina onde estava colada a foto 
foi pintada pelas mÃ£ozinhas dos bebÃªs).

[FOTO]

[FOTO]

As mamÃ£es ouviram as crianÃ§as cantar, se deliciaram com bolo que preparamos e 
aproveitaram seu dia na creche brincando como crianÃ§as - danÃ§a das cadeiras. 
Alegria total! 

[FOTO]

Depois de muito ensaio, os baixinhos cantaram e danÃ§aram para suas mamÃ£es.

[FOTO]

Mais uma vez as educadoras da creche estÃ£o de parabÃ©ns pela criatividade e 
empenho para o sucesso de tudo que planejamos! Em nossa creche realmente o AMOR 
fala mais alto.

Fonte:

Fotos e relatos retirados do blog da 
CRECHE MUNICIPAL SAMORA MACHEL

PARA VISITAR E SEGUIR O BLOG, CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO:

[FOTO]

PROFESSOR,DIVULGUE 
VOCÃŠ TAMBÃ‰M O PROJETO DE SUA ESCOLA.

PARA ESCOLAS E CRECHES DA 1
 CRE, ENVIE 

 RELATO, FOTOS E VÃDEOS PARA 
ruteferreira@rioeduca.net

PARA CONHECER O REPRESENTANTE DE SUA CRE E ENVIAR SEU RELATO Ã‰ SÃ“ CLICAR NA 
IMAGEM ABAIXO:

[FOTO]
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A EQUIPE RIOECUCA.NET AGUARDA SEU CONTATO!

1Âªcre
(234)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/05/2011

 <TÃTULO>
 CULTURA INDÃGENA PARA OS PEQUENOS DA CM ESPAÃ‡O LIVRE DA CRIANÃ‡A - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, blogsdeescolas.
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[FOTO]

A equipe da 
CRECHE MUNICIPAL ESPAÃ‡O LIVRE DA CRIANÃ‡A
 publicou em seu blog, o projeto desenvolvido pela unidade sobre cultura 
indÃ-gena. Certamente, as crianÃ§as participaram de experiÃªncias estimulantes e
significativas.

Leia o texto apresentado pela Creche e curta as belas fotos postadas:

[FOTO]

Nosso projeto teve como objetivo despertar ao interesse pela cultura indÃ-gena, 
incentivar o respeito pela natureza, trabalhar a criatividade e a interaÃ§Ã£o 
social.

Para que as crianÃ§as aprendam a valorizar a diversidade cultural, no caso os 
primeiros habitantes do Brasil, Ã© necessÃ¡rio trabalhar de modo a conhecer os 
costumes indÃ-genas. Ã‰ importante explicar como vivem os Ã-ndios e levantar 
alguns pontos:

-A alimentaÃ§Ã£o vem da coleta de frutas e raÃ-zes, da caÃ§a de animais e da 
pesca. Utilizam a semente do guaranÃ¡ para o preparo da bebida.

-O cocar Ã© feito de penas dos pÃ¡ssaros e dentes dos animais.

-A casa do Ã-ndio, a oca, construÃ-da coletivamente, Ã© bastante resistente, 
pois utilizam troncos de Ã¡rvores e a cobertura de folhas de palmeiras ou palha.

Adaptamos algumas atividades para aproximar de alguns elementos que representam 
o Ã-ndio. As crianÃ§as confeccionaram o colar de macarrÃ£o que ajuda na 
coordenaÃ§Ã£o motora fina. O cocar feito de cartolina e cola colorida alegra as 
crianÃ§as que gostam de se olhar caracterizadas de Ã-ndios. Os objetos de argila
trabalham a criatividade, a coordenaÃ§Ã£o motora e a valorizaÃ§Ã£o da cultura 
indÃ-gena.

[FOTO]

As crianÃ§as ouviram histÃ³rias, aprenderam algumas m
sicas e fizeram dramatizaÃ§Ãµes. O boneco Ã-ndio vestiu o uniforme para ir Ã  
creche e um aluno observou que ele estava sem sapatos. A turma arrumou um par de
tÃªnis para o indiozinho.

[FOTO]

A creche, tambÃ©m, organizou um lanche com alimentos indÃ-genas como: guaranÃ¡ 
natural, mandioca, batata doce, milho e frutas. Para toalha usamos folhas de 
bananeiras.

Página 2572



RIOEDUCA 1
O Maternal I experimentou os alimentos com interesse, mas o Maternal II comeu 
com muita vontade, tambÃ©m jÃ¡ tinham participado do lanche no ano anterior. 

Fonte:
http://felizespaco.blogspot.com/

Para acessar o blog 
CLIQUE NA FIGURA ABAIXO E ACOMPANHE DE PERTO AS NOVIDADES 
DA 
CRECHE MUNICIPAL ESPAÃ‡O LIVRE DA CRIANÃ‡A

[FOTO]

QUER CRIAR UM BLOG PARA DIVULGARMOS 
NO RIOEDUCA.NET ?

CLIQUE 
AQUI 
E SIGA O PASSO-A-PASSO.

A 
EQUIPE RIOEDUCA.NET
AGUARDA SEU CONTATO!

blogsdeescolas
(402)
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1Âªcre
(234)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/05/2011

 <TÃTULO>
PROJETO SEJA FELIZ

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre.

[FOTO]

VocÃªs lembram da Professora MÃ´nica? Ã‰ ela que nos traz outro projeto muito 
legal que se desdobra em subprojetos na sala de aula, onde seu principal 
objetivo Ã© a formaÃ§Ã£o de pequenos leitores.

Vamos ver?

 Visando desenvolver o gosto pela leitura e a fim de tornar a turma mais 
participativa nos projetos da Sala de Leitura da nossa escola, resolvi 
implementar este projeto motivador.

[FOTO]

Seja Feliz
 - atravÃ©s das frases dos livros previamente escolhidos, trabalhamos este mÃªs 
as diferenÃ§as de cada um.

[FOTO]

[FOTO]

Alguns dos livros escolhidos foram: 
NinguÃ©m Ã© igual a ninguÃ©m
; 
O rei preto de Ouro Preto
.

[FOTO]
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Colocando na sala as frases a serem trabalhadas darei continuidade ao projeto, 
visando sempre questÃµes que levem os alunos a refletirem seus sentimentos 
diante dos outros.

Ordem do Dia
 - coloco nos murais da sala de aula (cada dia em um lugar diferente) alguma 
ordem
.

Exemplo da 
Ordem do dia
:

 Dar bom dia aos colegas;

 Dar bom dia em inglÃªs;

 Falar para a professora a tabuada de 2;

 Dar um abraÃ§o e um beijo na professora. 

O objetivo desta aÃ§Ã£o Ã© fazer com que o aluno entre na sala procurando a 
ordem do dia. NÃ£o podem falar para o colega quando acharem e precisam ler e 
executar imediatamente, as vezes com horÃ¡rio determinado.

Exemplo: Pegar um livro de histÃ³ria no Cantinho da Leitura e ler para a 
professora ou para a turma, atÃ© Ã s 10 h.

Ã‰ gratificante os ver chegar na sala de aula lendo todos os murais e procurando
a ordem do dia!

[FOTO]

Recomendo a histÃ³ria
 - temos o mural de acompanhamento de leitura, onde eles relacionam os livros 
que jÃ¡ leram e qual a opiniÃ£o sobre este livro.

[FOTO]

O Jornal
 - outro mural Ã© o de leitura de jornal, onde eles escolhem uma reportagem e 
escrevem a opiniÃ£o deles. Toda segunda feira eu levo o jornal e quem pode leva 
a sua reportagem escolhida para colocarmos neste mural.
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TEM SIDO MUITO BOM!!! 

E o retorno Ã© ver uma turminha animada e desenvolvendo a leitura.

Penso que assim estamos colaborando de diferentes maneiras para a formaÃ§Ã£o de 
pequenos leitores.

Professora MÃ´nica da E. M. Professor Gilberto Bento da Silva 9
 CRE.

LembranÃ§as carinhosas a nossa querida MÃ´nica e a toda equipe da E. M. Prof. 
Gilberto Bento da Silva

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

O MunicÃ-pio do Rio de Janeiro estÃ¡ de parabÃ©ns com a excelente professora 
Monica Mendes, que nÃ£o mede esforÃ§os para educar as crianÃ§as que passam por 
sua sala. Querida dinda, parabÃ©ns por todos esses anos de luta e dedicaÃ§Ã£o ao
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ofÃ-cio que vocÃª tanto ama. O Brasil agradece a excelente formaÃ§Ã£o de novos 
cidadÃ£os.
Postado por 
sabrina
 em 27/08/2011 21:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/06/2011

 <TÃTULO>
JANELA DA SALA DE AULA â€“ BLOG DE PROFESSOR 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsderioeducadores, gec.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Este conte
do faz parte de um Blog muito interessante desenvolvido pela professora de 
LÃ-ngua Portugues 
Carla Rosa
, que faz parte da equipe de professores do 
GinÃ¡sio Experimental Carioca Von Martius na 9
 CRE
.

[FOTO]

Para conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela professora Carla acesse o link

http://gecvm.blogspot.com/

Se vocÃª Ã© professor e tem um blog, procure o 
representante de sua CRE
 e envie o endereÃ§o para que vocÃª tambÃ©m possa fazer parte deste trabalho que
a Secretaria de EducaÃ§Ã£o vem desenvolvendo atravÃ©s deste blog que Ã© um 
espaÃ§o para divulgar as atividades desenvolvidas por vocÃª professor.
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9Âªcre
(227)

gec
(66)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

pela janela ,olhar muito alem do horizonte.bjs para a equipe.
Postado por 
nomeComentario
 em 03/06/2011 21:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 28/05/2011

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho 2Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

Tenho percebido que algumas escolas estÃ£o dando bastante import
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ncia a divugar em seus blogs a biografia das figuras ilustres que dÃ£o nome as 
suas escolas. Na E.M. 
Professor LourenÃ§o Filho nÃ£o foi diferente.Vejam a seguir a pÃ¡gina do blog 
dedicada a LourenÃ§o Filho que foi uma figura importante na EducaÃ§Ã£o 
brasileira.

[FOTO]

     MANUEL BERGSTR
M LOURENÃ‡O FILHO

Educador e psicÃ³logo brasileiro nascido em Porto Ferreira, SP, realizador de um
importante trabalho de reformulaÃ§Ã£o do ensino no Brasil e em outros paÃ-ses da
AmÃ©rica Latina pelo qual mereceu o tÃ-tulo de Mestre das AmÃ©ricas. Filho de 
pai portuguÃªs e mÃ£e sueca, estudou na Escola Normal de SÃ£o Paulo e depois 
(1918) abandonou no segundo ano o curso de medicina e para se dedicar ao 
magistÃ©rio. Professor de escolas normais em SÃ£o Paulo, aceitou um convite do 
governador do CearÃ¡ (1922), para reorganizar a instruÃ§Ã£o p
blica do estado.

Voltando a SÃ£o Paulo foi diretor-geral de ensino do estado (1930-1931), quando 
desenvolveu um notÃ¡vel trabalho de reformulaÃ§Ã£o do ensino normal e 
profissional de seu estado. No ano seguinte (1932), foi para o Rio de Janeiro, 
entÃ£o capital federal, exerceu as funÃ§Ãµes de chefe de gabinete do ministro da
EducaÃ§Ã£o Francisco Campos e de diretor do Instituto de EducaÃ§Ã£o. Depois de 
uma viagem de estudos aos Estados Unidos, foi professor de psicologia 
educacional da Escola de EducaÃ§Ã£o da Universidade do Distrito Federal e 
diretor da mesma escola (1935).

Membro do Conselho Nacional da EducaÃ§Ã£o e diretor-geral do Departamento 
Nacional de EducaÃ§Ã£o (1937), organizou o Instituto Nacional de Estudos 
PedagÃ³gicos (INEP) e foi seu diretor (1938-1946). apÃ³s deixar o INEP (1936), 
ministrou cursos em universidades latino-americanas e colaborou (1944) na 
reforma do ensino do Paraguai. Organizou e dirigiu o SeminÃ¡rio Interamericano 
de AlfabetizaÃ§Ã£o de Adultos (1949), durante o qual recebeu o tÃ-tulo de 
maestro de las AmÃ©ricas.

Morreu no Rio de Janeiro e entre suas obras sobressaÃ-ram-se Juazeiro do padre 
CÃ-cero (1926), IntroduÃ§Ã£o ao estudo da escola nova (1930), uma obra 
fundamental sobre os fundamentos psicolÃ³gicos e biolÃ³gicos das novas doutrinas
pedagÃ³gicas do sÃ©culo XX, TendÃªncias da educaÃ§Ã£o brasileira (1940) e A 
pedagogia de Rui Barbosa (1954).

Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/

[FOTO]

LourenÃ§o Filho (2
 esquerda para direita) tendo Ã  sua direita AnÃ-sio Teixeira e outros durante 
visita ao Instituto de EducaÃ§Ã£o, 1931. Rio de Janeiro(RJ). (CPDOC/AT foto 012)
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[FOTO]

Manuel Bandeira (3
 da esquerda para direita em pÃ©), Alceu Amoroso Lima (5
 posiÃ§Ã£o) e Dom HÃ©lder C
mara (7
) e sentados (da esquerda para direita), LourenÃ§o Filho, Roquette-Pinto e 
Gustavo Capanema

     Rio de Janeiro, 1936
http://emlourencofilho.blogspot.com

ParabÃ©ns a E.M. Professor LourenÃ§o Filho pela iniciativa!

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/05/2011

 <TÃTULO>
Quanta novidade no blog da E.M.FÃ©lix Pacheco - 3Âª CRE!!!

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, 3Âªcre, atividades, alfabetizaÃ§Ã£o.

Estive revisitando alguns blogs que jÃ¡ postamos aqui e me surpreendi com o blog
da Escola Municipal FÃ©lix Pacheco.

Ele estÃ¡ cheinho de novidades e boas sugestÃµes de atividades jÃ¡ aplicadas 
pela escola.

     Em uma das postagens mais recentes, 
vemos uma atividade desenvolvida pela equipe de Sala de Leitura. Os alunos da 
turma 1402 foram contar histÃ³rias nas turmas de EI.

[FOTO]

A matemÃ¡tica tambÃ©m fica mais divertida com a atividade desenvolvida pela 
turma 1502 da Prof
 Edna. Na postagem, vemos como os alunos se divertiram para aprender a tabuada 
da multiplicaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Mas o destaque de hoje vai para a atividade 
ENCAMINHAMENTO METODOLÃ“GICO PARA EXPLORAÃ‡ÃƒO DE TEXTO L
DICO
.

     Ã“tima sugestÃ£o para as turmas de 
alfabetizaÃ§Ã£o que jÃ¡ estÃ£o explorando textos. Temos ali o passo a passo da 
atividade e podemos ver as crianÃ§as trabalhando com seriedade em busca do seu 
conhecimento.

[FOTO]
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As fotos foram reduzidas para visualizarmos o conjunto de atividades, mas podem 
ser vistas, ao lado da descriÃ§Ã£o da atividade desenvolvida pela turma

     1201 da Prof
 Maria JosÃ©, no blog da 
Escola Municipal FÃ©lix Pacheco.

DÃª uma passadinha por lÃ¡ e veja as sugestÃµes postadas pela Coordenadora LaÃ-s
Coutinho. Este trabalho sÃ³ poderia ter sido premiado pelo IDE-Rio. ParabÃ©ns, 
Escola Municipal FÃ©lix Pacheco!!

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

alfabetizaÃ§Ã£o
(19)

atividades
(4)

 <COMENTÃRIOS>
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OlÃ¡ Angela, muito bom perceber que nosso trabalho estÃ¡ sendo reconhecido. Mais
uma vez agradecemos a atenÃ§Ã£o e o carinho  que vocÃª tem tido conosco. 
Um abraÃ§o fraterno
Lais Coutinho
Postado por 
Lais Coutinho
 em 25/05/2011 21:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/05/2011

 <TÃTULO>
Blog RepÃºblica das Artes - E.M. RepÃºblica Argentina

Se vocÃª gosta de artes com certeza vai curtir este blog! O blog Rep
blica das Artes da E.M. Rep
blica Argentina mostra seus trabalhos artÃ-sticos em grande estilo.

[FOTO]

Vejam a descriÃ§Ã£o do blog e qual seu objetivo:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O blog tem ainda uma pÃ¡gina de dicas culturais! Gostou? EntÃ£o visite o blog da
E.M. Rep
blica Argentina em
http://republicadasartesargentina.blogspot.com/
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/05/2011

 <TÃTULO>
DOUTEL NA REDE - BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

A Professora
 @ReginaLimma 
(Cientista Social, historiadora, consultora em educaÃ§Ã£o) foi quem me 
apresentou o 
Blog do CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade
. Este blog faz parte dos blogs de escolas da
 9
 CRE
 e teve seu inÃ-cio este ano. Vamos conhecer um pouco do seu conte
do.
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Quem somos

O CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade fica localizado na Rua FlÃ¡vio Fraga,
em Campo Grande, bairro da Cidade do Rio de Janeiro. Ã‰ uma escola da Rede 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e a mais nova do PÃ³lo X da 9
 Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o.

Embora esteja inserido na comunidade de Vila Nova, o CIEP tambÃ©m atende as comu

nidades de Nova Cidade, Santa Rosa, Tingui, Conjunto Santa Maria, Novo 
Horizonte, Corcundinha, Vila CalifÃ³rnia e outras prÃ³ximas.

Seu nome foi dado em homenagem ao jornalista e polÃ-tico, Armindo MarcÃ-lio 
Doutel de Andrade, que teve papel fundamental junto a Leonel Brizola, na 
fundaÃ§Ã£o do PDT (Partido DemocrÃ¡tico Trabalhista). Uma de suas famosas frases
Ã©: 
As sentenÃ§as da HistÃ³ria podem tardar, mas sÃ£o inexorÃ¡veis. E dia virÃ¡ em 
que o impÃ©rio da vontade do povo hÃ£o de prevalecer.

Todo o corpo de funcionÃ¡rios busca oferecer Ã  comunidade escolar um trabalho 
de qualidade, que forneÃ§a subsÃ-dios para a formaÃ§Ã£o de seres integrais, 
quanto aos aspectos moral, afetivo, cognitivo e intelectual.

Busca-se a formaÃ§Ã£o de alunos autÃ´nomos, solidÃ¡rios, conscientes da sua 
import
ncia no meio ambiente e protagonistas de suas trajetÃ³rias de vida.

O Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico 
Tornando Nossa Escola Legal
 propÃµe uma educaÃ§Ã£o direcionada para os quatro tipos fundamentais de 
aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser, eleitos como os quatro pilares fundamentais da educaÃ§Ã£o no 
SÃ©culo XXI.

Doutel, uma escola de leitores !

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para acompanhar o Blog Doutel na Rede acesse o link 
http://ciepdoutel.blogspot.com/

Grande abraÃ§o a professora Regina Lima e a toda a equipe do CIEP
Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade.

blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

 <COMENTÃRIOS>

Ficou muito bom.
Postado por 
PEDRO JERONIMO
 em 28/08/2011 00:00

Página 2586



RIOEDUCA 1
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/05/2011

 <TÃTULO>
Blog da Turma 1502 E.M. Luiz Delfino

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas.

Vamos conhecer um pouco do blog dedicado Ã  turma 1502 da E.M. Luiz Delfino. O 
blog foi idealizado pela Prof. Danielle Linhares Frieb.Este blog vem mostrar que
a dedicaÃ§Ã£o da Prof. Danielle ultrapassa a sala de aula.Veja a proposta de 
reflexÃ£o para os alunos:

[FOTO]

Vejam tambÃ©m a releitura dos alunos do quadro de Tarsila do Amaral 
OperÃ¡rios
;

[FOTO]

[FOTO]

Prof. Danielle continue postando mais trabalhos de sua turma! Estaremos aqui 
prontos para divulgar!

http://dalinhares.blogspot.com/

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE

tweet
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 07/06/2011

 <TÃTULO>
A Todo Vapor!

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, artescÃªnicas.

[FOTO]

 Desde 1996, o N
cleo de Artes Albert Einstein oferece aos alunos e membros da comunidade cursos 
de danÃ§a, vÃ-deo, artes visuais, texto teatral e m
sica. O trabalho Ã© realizado por uma equipe de professores da 7
 CRE. AlÃ©m dos cursos, no espaÃ§o tambÃ©m sÃ£o feitas apresentaÃ§Ãµes musicais 
dos alunos e exibiÃ§Ãµes de peÃ§as desenvolvidas pelos mesmos, bem como 
exposiÃ§Ãµes de trabalhos artÃ-sticos.
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[FOTO]

 Atualmente, atravÃ©s do projeto Sextas Espetaculares, toda sexta-feira Ã s 9h a
montagem teatral de Nelson Rodrigues entitulada A Valsa n
 6, composta por alunos do n
cleo e dirigida pelo Prof. Ms. Rodrigo Rangel, Ã© apresentada aos alunos da Rede
Municipal de EducaÃ§Ã£o das escolas da 7
 CRE. ApÃ³s o espetÃ¡culo Ã© promovido um debate no qual alunos falam sobre a 
peÃ§a, a produÃ§Ã£o e a atuaÃ§Ã£o em si com os alunos-atores e os 
professores-diretores. Devido ao sucesso do trabalho, sÃ³ Ã© possÃ-vel agendar 
visitas para o mÃªs de agosto em diante atravÃ©s do n
mero 2438-5144 . Fica a dica!

[FOTO]

 A Valsa n.6 conta a histÃ³ria de uma menina de 15 anos que ao acordar em local 
indefinido, vai recordando sua vida e suas aÃ§Ãµes para compreender onde se 
encontra na atualidade. Permeando o conflito central, vÃ¡rios assuntos que se 
encontram na ordem dos debates da contemporaneidade vÃ£o sendo debatidos, 
apresentando um universo muito prÃ³ximo aos conflitos e anseios de nossos 
alunos, haja vista a idade da personagem principal.

 Parabenizamos o trabalho de todos os profissionais do n
cleo e dos alunos envolvidos ao longo desta trajetÃ³ria de sucesso! 
Agradecimentos ao Prof. Ms. Rodrigo Rangel, que prontamente cedeu as 
informaÃ§Ãµes que viabilizaram esta postagem. Quem desejar acompanhar o trabalho
do N
cleo de Arte Albert Einstein acesse o link
http://nucleodeartedabarra.blogspot.com
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7Âªcre
(192)

artescÃªnicas
(36)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/05/2011

 <TÃTULO>
BRINCADEIRA Ã‰ COISA SÃ‰RIA...

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, educaÃ§Ã£oinfantil.

ReuniÃ£o de Pais (21/05/2011)

A import
ncia do brincar para o desenvolvimento Infantil

[FOTO]

AtravÃ©s da brincadeira que a crianÃ§a comeÃ§a a desenvolver a motricidade, a 
atenÃ§Ã£o, a sociabilidade, a imaginaÃ§Ã£o e a criatividade.

[FOTO]

Quando a crianÃ§a estÃ¡ se fantasiando, arrumando a mesa e cuidando das bonecas,
estÃ¡ aprendendo. Ela pode ser mÃ£e ou pai algum dia.

[FOTO]
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Quando estÃ¡ pintando atÃ© os cotovelos ou de pÃ© diante do cavalete ou 
modelando argila, estÃ¡ expressando e criando. Ela pode ser um artista ou 
inventor algum dia.

[FOTO]

Quando ela estÃ¡ entretida com um quebra cabeÃ§a ou algum brinquedo, nÃ£o Ã© um 
tempo perdido com brincadeiras, estÃ¡ aprendendo a se concentrar e resolver 
problemas. Ela pode estar em uma empresa algum dia.

[FOTO]

Quando a crianÃ§a estÃ¡ aprendendo a pular, saltar, correr e movimentar seu 
corpo, ela estÃ¡ aprendendo como o seu corpo funciona. No futuro pode ser um 
mÃ©dico, um enfermeiro ou um atleta algum dia.

[FOTO]

Quando vocÃª pergunta para a crianÃ§a: 
O que vocÃª fez na escola hoje? Ela diz: 
Eu brinquei
. EstÃ¡ aprendendo a ter prazer e ser bem sucedida no trabalho. EstÃ¡ se 
preparando para o amanhÃ£.

[FOTO]

O jogo e a brincadeira estÃ£o presentes em todas as fases da vida dos seres 
humanos, tornando especial a sua existÃªncia.

[FOTO]

NÃ£o paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de 
brincar...

[FOTO]

Texto retirado do blog da E. M TristÃ£o de Athayde. Acesse
http://universomirim.blogspot.com
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7Âªcre
(192)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ colegas da TristÃ£o Athayde! ParabÃ©ns pelo blog. Obrigada pelas 
explicaÃ§Ãµes das brincadeiras. Trabalho significante, muito lindo!
AbraÃ§os aos coelgas!
Regina
Postado por 
Regina Bizarro
 em 27/05/2011 18:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 24/05/2011

 <TÃTULO>
O sucesso da E.M. Edmundo Lins

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]
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[FOTO]

Desde 1964 a Escola Municipal Edmundo Lins atende a demanda escolar do bairro de
Ramos e adjacÃªncias.

Aqui trabalhamos a partir do 1
 ano atÃ© o 5
 ano (1
 segmento do Ensino Fundamental). Toda a nossa equipe Ã© comprometida em 
oferecer um ensino de qualidade. Por assim dizer, nosso sucesso Ã© fruto desse 
compromisso.
 Ana Cristina - Diretora

Ainda segundo Ana Cristina, o grupo de professores desempenha vÃ¡rias atividades
que garantem a efetivaÃ§Ã£o do P.P.P. da Escola. Esse tem como premissa 
Educar para transformar construindo valores
. Sob esse olhar, a U.E. desenvolve os projetos Eleitor do Futuro (Parceria com 
o TRE), AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel, Tecendo Saberes e a Sala de Leitura MÃ³vel.

A Unidade conta tambÃ©m com aulas de 
ReforÃ§o Escolar 
uma vez por semana durante o ano letivo. Essa estratÃ©gia Ã© realizada atravÃ©s 
do esquema de rodÃ-zio entre as Salas de Leitura e de InformÃ¡tica.

VocÃª pode encontrar muito mais sobre a Edmundo Lins no
http://edmundolins.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

Ã‰ um prazer trabalhar nessa escola, estamos crescendo a cada dia.
Postado por 
Ana
 em 24/05/2011 10:12

muito bom o trab desta escola, aqui podemos ver quanto trab de qualidade hÃ¡ na 
nossa rede! parabens!
Postado por 
janaina corenza
 em 24/05/2011 18:52

A alegria estampada no rosto dos alunos Ã© a satisfaÃ§Ã£o para todo educador. 
Parece ser uma escola "viva". ParabÃ©ns
Postado por 
Regina Coeli
 em 24/05/2011 18:53

Eu adoro trabalhar na EM Edmundo Lins. Aqui a gente ensina e aprende tb. O 
segredo da nossa escola Ã© que nÃ£o enxergamos "os alunos", mas sim "o aluno" 
separadamente, individualmente. Conhecemos aluno por aluno, sabemos por onde 
comeÃ§ar o trabalho para desenvolver valores e educar transformando-o em 
cidadÃ£os crÃ-ticos, com conteÃºdos e pronto para a vida! A nossa escola Ã© uma 
casa e estÃ¡ sempre de braÃ§os abertos para quem quer aprender cada vez mais!!! 
Ã‰ um grande prazer trabalhar aqui!
Postado por 
Juliana Lotufo
 em 24/05/2011 20:23

Estou muito orgulhosa. VÃª o reconhecimento do nosso trabalho Ã© muito 
gratificante. O segredo do secesso Ã© trabalhar com compromisso e amor, amor 
pela escola e pelos nossos alunos.
Postado por 
Janaina Montal
 em 24/05/2011 20:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/05/2011
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 <TÃTULO>

A voz do PEJA no CIEP Graciliano Ramos

<TAGS>
Tags: 
peja, blogsdeescolas.

Sandra Maria SaragoÃ§a Decembrino Caldas 
Ã© professora da Turma 171 do PEJA no
CIEP GRACILIANO RAMOS. Ela Ã© quem, com muito carinho e dedicaÃ§Ã£o, alimenta o 
blog com
com o registro de todas as atividades realizadas durante o ano.

SÃ£o trabalhos realmente de sala de aula ou que tenham partido dela, que nos 
encantam sempre. Acreditamos na impoprt
ncia de trocar estas experiÃªncias com outras Unidades da Rede.
 Conta a professora.

O PEJA Ã© um segmento muito expressivo em nossa Rede e merece ocupar um lugar de
destaque entre nÃ³s. Pois, muitos desses alunos sÃ£o 
pais/responsÃ¡veis
 de nossos tambÃ©m alunos do Ensino Regular. ValorizÃ¡-los, antes de tudo, Ã© 
incentivar seus filhos a construÃ-r um processo educacional de sucesso.

(PEJA) PALESTRA SOBRE SA
DE DA MULHER = COMPORTAMENTOS DE RISCOS E ATITUDES DE PREVENÃ‡ÃƒO

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Clique 
aqui
 para conferir de perto essa postagem

Acesse tambÃ©m o 
http://ciepgracilianoramos2011.blogspot.com 
e deixe sua mensagem
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blogsdeescolas
(402)

peja
(21)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/06/2011

 <TÃTULO>
NÃ£o tema! Com a tia HelÃ´ nÃ£o hÃ¡ problema...

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

 [VÃDEO]
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5Âªcre
(268)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 07/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o Blog feito Ã  duas mÃ£os:  EM 05.15.020 Waldemar FalcÃ£o

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas.
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[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/05/2011

 <TÃTULO>
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Acontecendo na E.M. Maria Braz - 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores, escoladafamÃ-lia.

Vamos divulgar mais um blog recÃ©m-criado: o blog da 
E.M. Maria Braz
.

A diretora Claudia Maria criou o blog em marÃ§o e divulgou um projeto muito 
interessante. Ã‰ o projeto FamÃ-lia de Leitores que busca envolver os pais no 
processo de aprendizagem de seus filhos e estimular o gosto pela leitura. O 
projeto convidou pais e responsÃ¡veis a participar de uma roda de leitura. Foi 
um sucesso pois mexeu com a emoÃ§Ã£o e as lembranÃ§as de todos.

[FOTO]

A equipe da escola nos enviou o vÃ-deo que foi apresentado na reuniÃ£o de pais 
do dia 21 de maio. O vÃ-deo mostra bem o trabalho da escola, seus projetos e 
atividades. Vamos assisti-lo tambÃ©m?

 [VÃDEO]

Gostou? Em breve ele estarÃ¡ disponÃ-vel tambÃ©m no blog.

     Eles estÃ£o esperando sua visita. 
ParabÃ©ns pelo trabalho!

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)

riodeleitores
(165)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns pelo belo trabalho que realizam!
Adorei.
Beijos
Postado por 
Elaine Rangel
 em 09/06/2011 20:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/05/2011

 <TÃTULO>
Revisitando o blog da Creche Municipal Odetinha Vidal de Oliveira â€“ 3Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
3Âªcre, creches, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil.

Passei pelo blog da 
Creche Municipal Odetinha Vidal de Oliveira 
e fiquei encantada com as modificaÃ§Ãµes feitas.

[FOTO]

O blog estÃ¡ mais colorido e conta com uma nuvem de marcadores para facilitar a 
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navegaÃ§Ã£o pelos assuntos tratados por lÃ¡. E jÃ¡ foram muitos.

[FOTO]

A equipe da creche continua estudando as caraterÃ-sticas do brincar como parte 
importante do desenvolvimento infantil e da aquisiÃ§Ã£o de conhecimento como 
vemos na postagem mais recente.

[FOTO]

Para saber mais sobre este e outros assuntos, observe a nuvem de marcadores, 
escolha os assuntos mais interessantes e faÃ§a sua visita ao blog. A equipe 
estÃ¡ a sua espera.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3Âªcre
(223)
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educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/05/2011

 <TÃTULO>
PROFESSORA IONE REZENDE NA LUTA PELA PAZ (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
rioeducainforma.

Ione Rezende, professora do CIEP Prof
 CÃ©lia Martins Menna Barreto, no bairro de Bangu, e seguidora do twitter do 
Rioeduca, nos enviou um trabalho realizado com seus alunos apÃ³s o trÃ¡gico 
episÃ³dio ocorrido na E.M. Tasso da Silveira.

Ao chegar Ã  sua escola, a professora Ione Rezende e demais colegas resolveram 
iniciar o dia reunindo as crianÃ§as em oraÃ§Ã£o e lhes propondo que fizessem 
desenhos alusivos Ã  tÃ£o desejada PAZ!

AlÃ©m da pomba feita de papel branco, que elas levaram para casa na hora da 
saÃ-da, a professora aproveitou os moldes e montou um painel na parede com os 
desenhos de todas as crianÃ§as que estavam ali naquele momento.

Vale a pena conferir o resultado!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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rioeducainforma
(21)

 <COMENTÃRIOS>

Lindo!!!!! Um dia que entrou pra nossa histÃ³ria!!! Obrigada, Marcelo, pelo 
carinho e atenÃ§Ã£o!
Postado por 
Ione Rezende
 em 26/05/2011 13:25

Bela iniciativa a da Prof. Ione. Certamente seus alunos foram dos primeiros a 
prestar solidariedade aos colegas da outra escola, emanado bons pensamentos, de 
paz, de amor e de carinho.
Postado por 
Heloisa Ribeiro
 em 26/05/2011 17:54

NÃ£o hÃ¡ o que agradecer, Professora Ione! NÃ³s Ã© que agradecemos pelo belo 
trabalho!

AbraÃ§os.
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 27/05/2011 20:44
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/06/2011

 <TÃTULO>
Bento do Amaral Coutinho, herÃ³i controverso

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, patronos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

patronos
(25)

 <COMENTÃRIOS>

Que saudades da Bento !!! Trabalhei de 90 a 96 nesta escola com as direÃ§Ãµes de
Ivone Alves, Leila Coelho, Vera Bellis e, Ines Quesada na secretaria, Celia 
Regina na OrientaÃ§Ã£o, Lourdinha na Sala de Leitura, alÃ©m do pessoal de apoio 
e dos professores, tds maravilhosos, de quem guardo Ã³timas lembranÃ§as. Deixo 
com vcs minha alegria ao abrir o Blog da escola e ver a esta  foto, que me fez 
recordar uma Ã©poca mt boa de minha vida. Bjos a tds.
Postado por 
Marisa
 em 15/06/2011 13:55

Que interessante, adorei descobrir a origem da palavra cobogÃ³...
Postado por 
nomeComentario
 em 15/06/2011 20:10

ParabÃ©ns pela postagem, Sinvaldo! Como sempre, dando show!
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 15/06/2011 21:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 28/05/2011

 <TÃTULO>
TRABALHO DE RELEITURA REALIZADO NA E.M. RONDON (8Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
8Âªcre, riodeleitores, artesvisuais.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

8Âªcre
(193)

riodeleitores
(165)

artesvisuais
(68)

 <COMENTÃRIOS>

Lindo trabalho! Amei o vÃ-deo.Nossos alunos sÃ£o muito inteligentes.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/06/2012 12:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 05/06/2011
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 <TÃTULO>

Apresentando o Blog da EM 05.14.034 JOSÃ‰ Alpoim

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil.

[FOTO]
Blog da Escola Municipal E. M. 05.14.034 JosÃ© Alpoim 
Quem nÃ£o conhece o Blog da Escola Municipal E. M. 05.14.034 JosÃ© Alpoim vai 
ficar maravilhado, afinal, Ã© lindo, diversificado, colorido, apropriado para 
crianÃ§as, pais e professores que participam da vida desta escola. 

Ela fica localizada no bairro de ColÃ©gio/RJ,
em frente Ã  estaÃ§Ã£o do MetrÃ´, e atende crianÃ§as da EducaÃ§Ã£o Infantil. 

A Escola
ganhou o PrÃªmio Anual de Qualidade na EducaÃ§Ã£o Infantil 2010 (SME/PCRJ). 
Nossa histÃ³ria comeÃ§ou com a inauguraÃ§Ã£o em 18 de junho de 1964. EstÃ¡vamos 
situados na PraÃ§a Coronel JoÃ£o Zany, com alguns bancos, Ã¡rvores e uma Ã¡rea 
livre que servia como campo de futebol e jogos infantis. Nessa Ã©poca nossa 
Cidade ainda era conhecida com o nome de Guanabara. Nossa unidade escolar foi 
idealizada para atendimento da comunidade local...
Sobre o conte
do do seu Blog:
O Blog leva os leitores a navegarem pelos links, todos idealizados para informar
aos alunos e pais, alÃ©m daqueles que irÃ£o visitÃ¡-los. 
SÃ£o alguns deles: 
Nossa HistÃ³ria
; 
CalendÃ¡rio das atividades
; Projeto 

 Ãrvore de histÃ³rias
 [onde cada professora conta uma histÃ³ria, embaixo da Ã¡rvore, para todas as 
turmas]; 
Solarata
 [um evento musical em que as crianÃ§as se apresentam]; 
SessÃ£o Pipoca
 [uma vez por mÃªs exibiÃ§Ã£o de um filme infantil], alÃ©m de outras atividades 
tÃ£o bem conduzidas pela direÃ§Ã£o e equipe, junto aos
professores e funcionÃ¡rios. 

[FOTO]

[FOTO]

Para conhecer o Blog, acesse: 

Página 2607



RIOEDUCA 1
http://emjalpoim.blogspot.com/
Envie para seu blog para que possamos
publicar no Portal Rioeduca.

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ amigas da EM JosÃ© Alpoim, embora jÃ¡ conhecesse o prÃ©dio escolar, amei 
conhecer o trabalho que estÃ¡ sendo desenvolvidos por todos vocÃªs, 
comprometidos com a educaÃ§Ã£o de base. Mais uma vez parabÃ©ns!!!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 06/06/2011 14:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 27/05/2011

 <TÃTULO>
 REUNIÃƒO DE PAIS - PARCERIA ENTRE FAMÃLIA E ESCOLA (1Âª CRE)

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, escoladafamÃ-lia.

 [VÃDEO]

Dia 21 de maio de 2011 foi um sÃ¡bado diferente e deixou um marco na EducaÃ§Ã£o 
de nossa cidade. A

final, todas as escolas e creches estavam de portas abertas para receber as 
famÃ-lias de nossas crianÃ§as e adolescentes.

As unidades se reuniram com pais e responsÃ¡veis dos alunos e conversaram sobre 
as propostas pedagÃ³gicas das escolas, dos avanÃ§os e conquistas dos alunos, e 
principalmente da import
ncia da parceria entre a famÃ-lia e a escola.

No vÃ-deo desta postagem, vocÃª pode assistir um pouco
da grande festa.

Confira os 
blogs das escolas e creches 
que participaram do vÃ-deo. Aproveite para conhecer e seguir a cada um deles!
ESCOLA MUNICIPAL 
GENERAL MITRE
ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO
ESCOLA MUNICIPAL JULIA LOPES
CRECHE MUNICIPAL SEMPRE VIDA PARQUE DA CONQUISTA
CRECHE MUNICIPAL SAMORA MACHEL

 CRECHE MUNICIPAL LADEIRA DOS FUNCIONÃRIOS
CRECHE MUNICIPAL JOSÃ‰ MARINHO

 ESCOLA MUNICIPAL MEM DE SÃ (PARTICIPAÃ‡ÃƒO COM 
RELATO E FOTOS)
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1Âªcre
(234)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

Professora Rute,parabenizo todas as escolas que se empenharamÂ´para o sucesso 
das reuniÃµes de responsÃ¡veis,porÃ©m,senti falta da nossa escola.
Postado por 
Denise M M Dias
 em 30/05/2011 09:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 11/06/2011

 <TÃTULO>
Nova formaÃ§Ã£o para utilizaÃ§Ã£o dos vÃ¡rios recursos didÃ¡ticos em sala de 
aula

<TAGS>
Tags: 
educopÃ©dia, capacitaÃ§Ã£o.
Carregando...
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educopÃ©dia
(86)

capacitaÃ§Ã£o
(52)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 29/05/2011

 <TÃTULO>
Um breve relato sobre a ReuniÃ£o de Pais em 21 de maio...

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos.

Como representante Rioeduca da 4
CRE tenho grande orgulho de poder compartilhar experiÃªncias de sucesso com 
todos vocÃªs. Essa Ã© mais uma demonstraÃ§Ã£o do quanto as Escolas da nossa Rede
estÃ£o promovendo reflexÃµes tÃ£o edificantes contra a violÃªncia e de que nessa
pespectiva, os resultados sÃ£o sempre muito positivos. 
SÃ³ uma educaÃ§Ã£o de qualidade pode garantir a paz com a qual sonhamos e 
desejamos tanto.
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A 
ESCOLA MUNICIPAL DAVID PÃ‰REZ
tem a honra de compartilhar 
alguns momentos 
da sua 
ReuniÃ£o de Pais no 
ltimo sÃ¡bado:

 Os responsÃ¡veis de nossa U.E foram convidados a comparecerem no sÃ¡bado dia 
21/05 para reuniÃ£o na U.E.

Aproveitamos o encontro para apresentar aos pais o nosso projeto pedagÃ³gico, 
que durante esse perÃ-odo estÃ¡ abordando as relaÃ§Ãµes sociais sustentÃ¡veis. 
Ã‰ importante alÃ©m do trabalho que fazemos com os alunos sobre a cultura da 
nÃ£o violÃªncia, tambÃ©m trabalhar com os responsÃ¡veis um tema tÃ£o marcante 
nas relaÃ§Ãµes sociais vigentes.

Para concretizar nosso desejo, contamos com a parceria da Guarda Municipal, o 
trabalho voluntariado do Guarda Municipal Alberto foi de grande valia para nossa
Unidade.

Os responsÃ¡veis foram recebidos com cafÃ© da manhÃ£ (todo doado pela equipe da 
escola) e em seguida tiveram oportunidade de conhecer todo o trabalho 
pedagÃ³gico da Escola. Assistiram o vÃ-deo e a palestra: ConvivÃªncia PacÃ-fica 
sem ViolÃªncia. Depois, os responsÃ¡veis conversaram e trocaram suas 
experiÃªncias em relaÃ§Ã£o a educaÃ§Ã£o dos seus filhos.

Em seguida, a direÃ§Ã£o esclareceu todas as d
vidas sobre o benefÃ-cio CartÃ£o FamÃ-lia Carioca, ressaltando a import
ncia da participaÃ§Ã£o da famÃ-lia na escola. 
Marli Moreira Pestana - Diretora

[FOTO]

O Rioeduca revela e compartilha o sucesso do seu trabalho.

Participe e envie a sua produÃ§Ã£o para o representante da sua CRE 
clique aqui
 para saber quem vocÃª deve procurar.
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eventos
(210)

educaÃ§Ã£o
(73)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe da E.M David PÃ©rez
Postado por 
alunos da escola
 em 09/11/2011 22:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/06/2011

 <TÃTULO>
Centro de Estudos do Projeto Autonomia Carioca â€œO que Ã© preciso para ser 

 feliz?â€

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, autonomiacarioca.
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[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

autonomiacarioca
(6)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 31/05/2011

 <TÃTULO>
Aconteceu o Dia do Desafio na EM Prof.Alfredo Russell,5ÂªCRE

<TAGS>
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Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Amei conhecer o trabalho que estÃ¡ sendo desenvolvido pela Afredo. Participar 
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deste entrosamento e ideais Ã© muito bom. ParabÃ©ns a toda equipe, na pessoa da 
diretora profÂª Marcia, e a colega Cynthia Caputo por mediar esse Ã³timo 
encontro, onde revi muitas amigas com quem trabalhei. Obrigada!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 31/05/2011 12:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 29/05/2011

 <TÃTULO>
A presenÃ§a dos pais no processo de aceleraÃ§Ã£o da aprendizagem: o ACELERA 3 DA
E.M.J.S.G

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]
Nada Ã© tÃ£o grande neste mundo como 
construir
 um ser humano. As mÃ¡quinas acabarÃ£o um dia, mas o nosso filho jamais.Educar 
Ã© promover o crescimento e o amadurecimento da pessoa humana em todas as suas 
dimensÃµes: material, intelectual, moral e religiosa.
 Professor Felipe Aquino, doutor em FÃ-sica pela UNESP.
Na foto acima , a presenÃ§a participativa de alguns dos responsÃ¡veis pelos 
alunos da Turma 8901 - Acelera 3, do Projeto Autonomia Carioca da Escola 
Municipal Joaquim da Silva Gomes, da
 10
 cre.

[FOTO]
ReuniÃ£o dos pais e responsÃ¡veis pelos alunos da Turma 8901, Acelera 3 - 
Projeto Autonomia Carioca, com o professor Alexandre Machado, da Escola 
Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, 10
 CRE.
25 de maio de 2011 (quarta-feira)

[FOTO]
Professor Alexandre (em pÃ©, ao fundo, lado esquerdo da foto
)
da Turma 8901 - Acelera 3 - Projeto Autonomia Carioca, da Escola Municipal 
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10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, 25 de maio de 2011.

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Sou um pai mau! Educo! NÃ£o apenas pus no mundo. Prefiro ser mau a ser taxado de
omisso.
Postado por 
Rene JÃºnior
 em 29/05/2011 11:18

Este texto Ã© excelente e tem sido usado por muitas escolas. Ã‰ certo que ainda 
hÃ¡ muito de ser divulgado, mas como diz o bom e velho ditado: "De grÃ£o em 
grÃ£o, a galinha enche o papo." PrabÃ©ns ao Professor Alexandre, ao Professor 
Silvaldo, a todos os Pais, a todos os Alunos e Ã  DireÃ§Ã£o da Escola!
Postado por 
Erika Ueoka
 em 29/05/2011 23:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 01/06/2011

 <TÃTULO>
Novidades da MÃ¡rio: InauguraÃ§Ã£o Sala de Leitura Ziraldo

<TAGS>
Tags: 
2Âªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

Revisitando o blog da E.M. Mario de Andrade encontramos boas novidades! Vejam a 
seguir o texto publicado no blog sobre a inauguraÃ§Ã£o da Sala de Leitura:

Nossa Sala de Leitura passou por uma grande reforma , desde a mudanÃ§a de 
espaÃ§o fÃ-sico, passando por aquisiÃ§Ã£ode novos materiais e ambientaÃ§Ã£o 
especial.

Em votaÃ§Ã£o realizada entre todas as turmas, Ziraldo foi eleito para dar nome 
Ã  nossa Sala.Em segundo lugar ficou a autora Sylvia Orthof.

[FOTO]

[FOTO]

Ziraldo, nosso grande homenageado. O Menino Maluquinho Ã© companheiro da 
imaginaÃ§Ã£o de nossos alunos.

Nossa faixa de inauguraÃ§Ã£o!!! Muito investimento, ajuda e ...sonho realizado!!

[FOTO]
Livro de ouro
 com assinatura dos presentes. Marcadores de pÃ¡gina do Menino Maluquinho.

ParabÃ©ns a E.M. Mario de Andrade pela realizaÃ§Ã£o deste sonho e por criar mais
esse espaÃ§o para o desenvolvimento da leitura de seus alunos! Vamos continuar 
visitando 
o blog para saber mais novidades!

Fatima Costa

Equipe Rioeduca 2
 CRE
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blogsdeescolas
(402)

2Âªcre
(192)

riodeleitores
(165)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/06/2011

 <TÃTULO>
PAIS INTERESSADOS NA MELHOR EFICIÃŠNCIA DA ESCOLA PÃšBLICA!

<TAGS>
Tags: 
gec, escoladafamÃ-lia.

Página 2619



RIOEDUCA 1

gec
(66)

escoladafamÃ-lia
(22)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 05/06/2011

 <TÃTULO>
  â€œCarta Abertaâ€ e â€œCadeira Livreâ€ no Projeto FÃ³rmula da VitÃ³ria

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

10Âªcre
(292)

 <COMENTÃRIOS>

Que legal, Silvaldo, muito obrigada por tudo!!! A sua atenÃ§Ã£o Ã© um grande 
incentivo para todos nÃ³s!!!
Postado por 
Erika Ueoka
 em 05/06/2011 16:10

Obrigada Eliane, Susete e Erika pelo execelente trabalho que desenvolvem dentro 
deste projeto.
Obrigada professores do Projeto FÃ³rmula daVitÃ³ria pelo empenho em produzir 
resultados com qualidade e afeto para nossos alunos.
ParabÃ©ns Professor Sinvaldo por mais uma matÃ©ria onde Ã© possÃ-vel divulgar os
diferentes momentos pedagÃ³gicos desta Coordenadoria de educaÃ§Ã£o para nossa 
Rede.
Postado por 
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Rosa
 em 05/06/2011 21:48

Ã‰ MARAVILHOSO PARTICIPAR DO FÃ“RMULA DA VITÃ“RIA! Ã‰ SABER QUE QUE POSSO  
CONTRIBUIR DE ALGUMA MANEIRA COM OS MEUS ALUNOS.
Postado por 
SUSETE FARIA
 em 06/06/2011 13:56

Ã‰ muito bom poder contar com estes professores do FÃ³rmula da 
VitÃ³ria,comprometidos com o Projeto e que se empenham em oferecer o melhor aos 
nossos alunos.TambÃ©m Ã© maravilhoso ter ao meu lado as itinerantes Ã‰rika e 
Susete,que realizam um trabalho grandioso com nossos alunos e professores.
Obrigada professor Sinvaldo por valorizar o nosso trabalho.
Obrigada Rosa por confiar no nosso trabalho.
Eliane
Postado por 
Eliane Atallah
 em 08/06/2011 16:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 31/05/2011

 <TÃTULO>
 ALUNOS DO 9Âº ANO VISITAM INSTITUTO DE QUÃMICA DA UFRJ

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, gec, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

gec
(66)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

Essa foi uma experiÃªncia muito boa para os alunos e os professores que 
acompanharam. Os alunos conheceram um outro universo e muitos agora sonham em 
voltar a essa universidade como alunos.
Postado por 
Andreia Prestes
 em 31/05/2011 21:37

Que bom, professora! Objetivo alcanÃ§ado! 
AbraÃ§os.
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Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 31/05/2011 23:36

Esse visita foi Ã³tima para os alunos e para os professores. Ela abriu novas 
perspectivas.
Postado por 
JosÃ© Leandro cardoso
 em 01/06/2011 09:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/06/2011

 <TÃTULO>
Apresentando o blog da EM 05.14.033 Paula Fonseca

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

Seus professores, alunos e comunidade escolar em geral,
estÃ£o
tomados de alegria por vÃ¡rios motivos, destacando aqui
apenas dois.

[FOTO]
- Dia dezessete de junho prÃ³ximo a Diretora, Prof
 Celia,
receberÃ¡ a 
Medalha Pedro Ernesto 
em nome de toda comunidade escolar, entregue pela C
mara dos Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro.
A EM Paula Fonseca estÃ¡ situada no Morro do Jorge Turco, bairro ColÃ©gio/RJ, 
prÃ³ximo ao Bairro de Rocha Miranda,
IrajÃ¡ e Coelho Neto.

[FOTO]
Inaugurada em 18 junho de junho de 1964, traz como Patrono o nome do pintor 
JoÃ£o Baptista de Paula Fonseca, mais conhecido como 
O pintor do Graja
, apelido dado por ter pintado vÃ¡rias telas de casarÃµes coloniais e 
mangueiras, que retratavam o bairro. 
Paula Fonseca foi OdontÃ³logo prÃ¡tico
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e Professor de Desenho, mas foram as artes
plÃ¡sticas que lhe deu
destaque.

     Ele tem quadros expostos no Museu 
Nacional de Belas Artes
(Rio de Janeiro), Museu AntÃ´nio Pereira (NiterÃ³i), Museu Mariano ProcÃ³pio 
(Juiz de Fora) e no Museu da Rep
blica (Rio de Janeiro).
Blog da Escola
A Coordenadora PedagÃ³gica, Prof
 Ana Karolinna, serÃ¡ a responsÃ¡vel por registrar no Blog todas as atividades 
programadas para o ano letivo. 

[FOTO]

[FOTO]

A escola estÃ¡ de parabÃ©ns pelo belÃ-ssimo Blog recentemente criado e por todos
os mÃ©ritos que a comunidade escolar recebeu e, com certeza, receberÃ¡.
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
TerÃ§a-feira, 31/05/2011

 <TÃTULO>
Dicas de CiÃªncias no Top Blog 2011!

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, blogsderioeducadores.

[FOTO]

O blog Dicas de CiÃªncias, da professora AndrÃ©a Barreto, estÃ¡ concorrendo ao 
PrÃªmio Top Blog Brasil 2011 na categoria EducaÃ§Ã£o. O prÃªmio Ã© um sistema 
interativo de incentivo cultural destinado a reconhecer e premiar, mediante a 
votaÃ§Ã£o popular e acadÃªmica (J
ri acadÃªmico) os blogs brasileiros mais populares, que possuam a maior parte de
seu conte
do focado para o p
blico brasileiro, com melhor apresentaÃ§Ã£o tÃ©cnica especÃ-fica a cada grupo 
(pessoal, profissional, e corporativo) e categorias.

A professora atua na E. M. Comunidade de Vargem Grande e no ColÃ©gio Don 
Quixote, onde se formou no Ensino Fundamental e MÃ©dio. AlÃ©m disso, ela faz 
parte da Equipe de CiÃªncias da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, que elabora 
cadernos de apoio de CiÃªncias para os alunos da rede e ainda encontra tempo 
para manter o seu blog, que existe desde julho de 2007, sempre atualizado.

[FOTO]
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No dia 26 de maio o blog ultrapassou a marca de 3.500 acessos. Vale a pena 
conferir o trabalho da professora. Voltado para alunos do Ensino Fundamental e 
MÃ©dio e interessados em CiÃªncias em geral, o blog oferece informaÃ§Ãµes e 
notÃ-cias sobre eventos educacionais e a educaÃ§Ã£o em si, espaÃ§o para 
interaÃ§Ã£o com o p
blico, aulas completas e exercÃ-cios de ciÃªncias e espaÃ§o para a divulgaÃ§Ã£o 
de outros blogs de ciÃªncias e educaÃ§Ã£o.

[FOTO]

Visite http://dicasdeciencias.com para conhecer o trabalho. NÃ£o deixe de deixar
o seu voto no portal Top Blog Brasil! Acesse 
AQUI
 e clique em Votar!

7Âªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)

 <COMENTÃRIOS>
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Obrigada por divulgar meu Blog. Meu maior orgulho Ã© ser Professora desta rede. 
Beijos
Postado por 
AndrÃ©a Barreto
 em 05/06/2011 16:49

Fiquei sabendo do blog hoje pela manhÃ£ quando estava dando uma espiadinha no 
jornal da globo enquanto me arrumava para mais um dia de trabalho. Tenho 02 
filhos um de 13 a outra de 6 e fico feliz quando vejo essas reportagens 
educativas. Afinal essas geraÃ§Ãµes nÃ£o vivem mais sem estÃ¡ conectado e nem 
sempre podemos estar por perto.
Postado por 
ELISÃ‚NGELA
 em 29/01/2013 19:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/05/2011

 <TÃTULO>
DinÃ¢mica, assim foi a ReuniÃ£o de Pais no CIEP Ministro Gustavo Capanema

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos, blogsdeescolas.

 [VÃDEO]

O CIEP Ministro Gustavo Capanema fica situado na Vila Pinheiro - MarÃ©. A 
Unidade adimite grande parte da demanda de vagas dessa comunidade e ainda, Ã© 
uma das 
nicas que oferece o PEJA noturno no Complexo da MarÃ©.

A Escola conta com o apoio de dois grandes parceiros, sÃ£o eles: o Bairro 
Educador e a Ong Redes de Desenvolvimento da MarÃ©. Essa 
ltima desenvolve uma atividade quinzenal que reune o 
Grupo de Pais 
do CIEP com o objetivo da integraÃ§Ã£o 
Escola/Comunidade
.

Devido a essas valiosas alianÃ§as, o 
CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA
planejou uma reuniÃ£o difereciada e pra lÃ¡ de din
mica, Ã© o que nos conta a professora da turma 171.

No SÃ¡bado recebemos um grande n
mero de responsÃ¡veis, apÃ³s alguns esclarecimentos, dividimos o grupo em dois. 
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Um foi acolhido pelo 
BAIRRO EDUCADOR
, ali desenvolveram discussÃµes para uma reflexÃ£o de como educar os filhos sem 
a necessidade do uso da agressÃ£o fÃ-sica. A culmin
ncia dessa atividade foi a peÃ§a teatral que fez alusÃµes Ã  vÃ¡rias situaÃ§Ãµes
de nÃ£o-violÃªncia familiar. JÃ¡ o outro, fora recebido pela 
ONG REDES DA MARÃ‰
, esse grupo assistiu a um vÃ-deo demonstrativo sobre programas de aÃ§Ã£o dessa 
Ong em nossa Escola. Por fim, debateram pontos relacionados ao desempenho 
escolar dos alunos.

Professora Lucia Silveira Cavalcante

O seu sucesso merece ser divulgado por nÃ³s!

Clique 
aqui
 e entre em contato com o representante da sua CRE.

blogsdeescolas
(402)

eventos
(210)

educaÃ§Ã£o

Página 2629



RIOEDUCA 1
(73)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 28/05/2011

 <TÃTULO>
Sustentabilidade em alta

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, meioambiente.

Diante de tantas discussÃµes sobre a import
ncia de vivermos de modo ecologicamente consciente, respeitando o meio ambiente 
e os demais seres presentes no ecosistema, a escola assume um papel fundamental 
no esclarecimento e divulgaÃ§Ã£o destes valores.

[FOTO]

 AtravÃ©s de uma parceria com a empresa Grande Rio Reciclagem Ambiental, a E. M.
Professora Helena Lopes Abranches vem fazendo o seu dever de casa. A empresa 
recicla o Ã³leo vegetal utilizado na preparaÃ§Ã£o de alimentos, que pode ser 
empregado como matÃ©ria-prima para diversas ind
strias.

[FOTO]

Em uma palestra realizada na escola para os alunos representantes de cada turma 
do 1
 ao 5
 ano, foi feito um trabalho de conscientizaÃ§Ã£o sobre os danos ao meio ambiente
causados pelo Ã³leo de fritura quando Ã© despejado em ralos de pia, descartado 
em terrenos baldios, lixÃµes ou aterros sanitÃ¡rios. Os alunos representantes 
estÃ£o divulgando a campanha em toda a escola.

[FOTO]

A empresa coletou o Ã³leo usado e armazenado em garrafas PET pelos responsÃ¡veis
dos alunos, que foi trocado por produtos de limpeza para a escola. Eis um belo 
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exemplo de cidadania a ser seguido! Parabenizamos a escola pela iniciativa!

7Âªcre
(192)

meioambiente
(95)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 04/06/2011

 <TÃTULO>
O Baile Real mostra a realeza na EM 05.14.034 JosÃ© Alpoim

<TAGS>
Tags: 
5Âªcre, blogsdeescolas, educaÃ§Ã£oinfantil.
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[FOTO]

     Tudo muito lindo e minucioso. 
Verdadeiros momentos de alegria dos contos de fadas e brincadeiras.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Infelizmente nÃ£o pude aguardar, pois outras escolas me esperavam. Mas, pelas 
fotos todos podem ver o belÃ-ssimo trabalho dos professores, da direÃ§Ã£o e 
equipe, que nÃ£o poupam esforÃ§os para que suas crianÃ§as tenham um comeÃ§o de 
vida na escola, com muito carinho e atenÃ§Ã£o.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns ao grupo!
Confiram no
Blog: 
http://emjalpoim.blogspot.com/
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blogsdeescolas
(402)

5Âªcre
(268)

educaÃ§Ã£oinfantil
(100)

 <COMENTÃRIOS>

Que momento mÃ¡gico! Adorei! Ã‰ pra mexer com a imaginaÃ§Ã£o da gente! ParabÃ©ns
Ã  escola!
Postado por 
Alessandra Savaget
 em 04/06/2011 11:40

Um espetÃ¡culo!!! Que orgulho! Todo mundo tem que ver esse trabalho 
maravilhoso!!!
Postado por 
Rute
 em 04/06/2011 16:09

Adorei! ParabÃ©ns Ã  Equipe de Professoras... AÃ§Ãµes como esta fazem da 
infÃ¢ncia um momento Ãºnico e muito feliz.
Postado por 
Daniele
 em 04/06/2011 19:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/06/2011

 <TÃTULO>
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Jubileu de Prata da E.M. Professor JoÃ£o Gualberto Jorge do Amaral

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, eventos.

[FOTO]
Professores da E.M. JoÃ£o Gualberto, nas cadeiras da frente seguidos por 
funcionÃ¡ris, pais, responsÃ¡veis e alunos da comunidade do Conjunto Gouveias.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10Âªcre
(292)

eventos
(210)

 <COMENTÃRIOS>
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Linda festa, parabÃ©ns a todos os envolvidos!!!!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 08/06/2011 23:25

ParabÃ©ns Victor por seu trabalho e sua total dedicaÃ§Ã£o ! Linda festa.
Postado por 
nomeComentario
 em 12/06/2011 19:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 29/05/2011

 <TÃTULO>
Acontecendo e Aprendendo

<TAGS>
Tags: 
7Âªcre, eventos.

[FOTO]

A ediÃ§Ã£o de maio do jornal Acontecendo e Aprendendo veio repleta de novidades!
O jornal, meio de divulgaÃ§Ã£o das atividades dos alunos e professores da E. M. 
Prof
 Helena Lopes Abranches, traz notÃ-cias sobre os projetos desenvolvidos na 
escola e fotos de eventos e de trabalhos produzidos pelas turmas atÃ© a 
ediÃ§Ã£o.

[FOTO]

Nesta ediÃ§Ã£o, a festa de carnaval, ocorrida no dia 3 de marÃ§o, virou 
notÃ-cia. Os alunos foram apresentados Ã s marchinhas e Ã  histÃ³ria do carnaval
tradicional, com Ãªnfase ao aspecto artÃ-stico e ecolÃ³gico do evento. AlÃ©m de 
conhecer a origem da festa, os alunos confeccionaram mÃ¡scaras, bonecos 
fantasiados e desenhos.

[FOTO]

As atividades de valorizaÃ§Ã£o da cultura indÃ-gena realizadas no dia 19 de 
abril tambÃ©m foram registradas. AlÃ©m de m
sicas e textos sobre o tema, os professores organizaram a pintura do rosto, 
confecÃ§Ã£o de cocar e colares e produziram um livro sobre a cultura indÃ-gena 
com o auxÃ-lio dos alunos.
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[FOTO]

Outra atraÃ§Ã£o que nÃ£o deixou de fazer parte da publicaÃ§Ã£o foi o passeio de 
duas turmas ao teatro do SESC, onde participaram da 
quarta musical
 e assistiram o espetÃ¡culo 
Samburbano
, de Nilson Athayde.

 Uma marca interessante do jornal Ã© a mobilizaÃ§Ã£o e participaÃ§Ã£o da escola 
desde a escolha do nome da publicaÃ§Ã£o, idÃ©ia dos alunos da turma 1401, Ã s 
materias em si, todas fruto do trabalho dos alunos e professores.

eventos
(210)

7Âªcre
(192)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/06/2011

 <TÃTULO>
Soletrando no GinÃ¡sio Experimental Carioca da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, gec.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

10Âªcre
(292)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 01/06/2011

 <TÃTULO>
O Blog do GEC Princesa Isabel, da 10Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, blogsdeescolas, gec.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10Âªcre
(292)

gec
(66)

 <COMENTÃRIOS>

Fiquei feliz ao ler as palavras do Mestre Sinvaldo ao se referir Ã  querida 
Princesa. Como professor da equipe agradeÃ§o a referÃªncia ao colega e posso 
garantir o comprometimento dos colegas no propÃ³sito de contribuir de forma 
incisiva na formaÃ§Ã£o dos nossos alunos. AbraÃ§o Coutinho
Postado por 
Professor Coutinho
 em 01/06/2011 18:45

ParabÃ©ns pela postagem.
 NÃ£o conheÃ§o toda a equipe, mas pelos que conheÃ§o, tenho certeza que o 
trabalho realizado -Ã© muito bom!
JÃ¡ tive oportunidade de participar de um projeto com a Profa. regina e ela Ã© 
fantÃ¡stica, e a Profa. Bruna Ã© completamente apaixonada pela profissÃ£o, nota 
mil!
Postado por 
Lucelia
 em 01/06/2011 22:03

Estou emocionada... mais uma vez!!!
Postado por 
Erika Ueoka
 em 02/06/2011 20:18

MÃ£e (Regina Tieppo), sinto enorme orgulho ao ver que o trabalho de vcs 
(professores) estÃ¡ sendo reconhecido! ParabÃ©ns pelo projeto e por mais uma vez
plantarem uma semente para um futuro melhor para essas crinÃ§as e, 
consequentemente, para nosso paÃ-s! Os professores sÃ£o a chave da porta de 
entrada para uma nova e mais sadia sociedade e torcemos para que sejam mais 
valorizados! Que orgulho!!! ParabÃ©ns!!!
Thiago Raoni M. Tieppo
Postado por 
Orgulho
 em 03/06/2011 08:26
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FaÃ§o das palavras do meu irmÃ£o as minhas e sinto um orgulho enorme de ver que 
mesmo com todos os problemas que a educaÃ§Ã£o no nosso paÃ-s passa, Ã© muito bom
saber que existem pessoas como minha MÃ£e (Regina Tieppo) e seus colegas 
(Princesa e EMFA) que sÃ£o exemplos vivos do tanto que se luta neste paÃ-s para 
educar. Espero que um dia isto deixe de ser um contrassenso e passe a ser regra,
talvez assim, pessoas como minha mÃ£e e sua equipe ganhem o valor que merecem. 
Vejo o GinÃ¡sio Carioca um projeto de grande potencial. Estou na torcida para 
que de certo! Se dependesse dos educadores tenho certeza que daria!
Postado por 
Felipe M. M. Tieppo
 em 05/06/2011 20:19

Gostei Muito Do Blog Ele e Muito Educativo Gostei Muito tambÃ©m do Dia Do 
Soletrando...bjs
Postado por 
Ingrid Sampaio Duarte
 em 08/06/2011 10:44

SÃ£o tantas emoÃ§Ãµes... nÃ£o tenho palavras que possam expressar meu amor por 
essa escola... por nossa equipe de professores, pais e alunos... somos uma gde 
famÃ-lia ! Obrigada por tudo !
Postado por 
Cyntia Bulkool
 em 20/02/2012 21:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
SÃ¡bado, 28/05/2011

 <TÃTULO>
1Âº Encontro de Rioeducadores do Twitter

<TAGS>
Tags: 
bullying, twitter, #ert.

No dia 11 de maio tivemos o primeiro Encontro de Rioducadores do Twitter. 

Com a hashtag #ERT - que esteve em quarto lugar nos Trending topics Brasil - o 
evento foi seguido por mais de 1500 usuÃ¡rios do twitter e assistido por mais de
600 pessoas atravÃ©s de vÃ-deo simult
neo.

[FOTO]

O site da Veja foi lÃ¡ e conferiu: 
Claudia, a lÃ-der dos internautas da educaÃ§Ã£o no Rio, participou do primeiro 
encontro de professores no Twitter. Quando cada um que chegava para o evento 
recebia um crachÃ¡ em que se registrava o nome da pessoa e sua conta no 
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microblog 
 o sÃ-mbolo 
@
 seguido de um espaÃ§o a preencher.

Apenas uma informaÃ§Ã£o do site da Veja estÃ¡ imprecisa: 
o sÃ-mbolo 
@
 seguido de um espaÃ§o a preencher
 foi somente para os que se inscreveram ou chegaram de 
ltima hora. Todos os outros receberam o sÃ-mbolo 
@
 seguido de seu nickname no microblog.

O vÃ-deo abaixo foi produzido por Ellen Bianconi, uma das convidadas especiais 
do evento. Ela nos contou sobre o bullying sofrido por sua filha 
 fato que para ela acabou se transformando em luta pela causa antibullying.

Referindo-se Ã 
 professora Ione Corez do CIEP Professora CÃ©lia Martins Menna Barreto
, que nos contou como venceu uma situaÃ§Ã£o de bullying na escola, Ellen 
Bianconi disse uma das frases mais expressivas do encontro: 
Professora Ione, parabÃ©ns! Se minha filha tivesse tido professores como vocÃª, 
eu nÃ£o precisaria ter ido Ã  justiÃ§a.

Rodrigo Nejn, diretor da Safernet Brasil esclareceu d
vidas sobre bullying de forma clara, disponibilizou um kit do MinistÃ©rio P
blico sobre o tema e ainda se mostrou disponÃ-vel para outros encontros.

Ao final do evento, 27 rioeducadores que estavam na plateia foram sorteados com 
livros oferecidos pelo @Olivreiro.

Agradecemos o empenho de toda equipe do Rioeduca.net, dos parceiros envolvidos, 
dos convidados, especialmente da 
SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin e do palestrante Rodrigo Nejn
, que mesmo com suas agendas repletas de compromissos, marcaram presenÃ§a real e
aos mais de 1500 que marcaram presenÃ§a virtual e que jÃ¡ pedem um 2
 #ERT.

Com esse evento, o Rioeduca relanÃ§a a campanha 
Professores Brilhantes que vencem Desafios
 que se estenderÃ¡ atÃ© o final do ano.

 [VÃDEO]
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Veja mais sobre o evento:

Site da Veja -
Um Ipad na mÃ£o e uma ideia na cabeÃ§a: acabar com o cyberbillying.

No Blog 
Bullying nÃ£o Ã© brincadeira de crianÃ§a
 - 
@RioEduca O SALTO DE QUALIDADE DA EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA!

Aqui no portal:

I E
ncontro de Rioeducadores do Twitter

Professores Brilhantes que vencem desafios

twitter
(16)

bullying
(3)

#ert
(1)
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 <COMENTÃRIOS>

Adorei participar do encontro. Espero ansiosa pelo prÃ³ximo!
Postado por 
Renata Torres
 em 28/05/2011 19:09

Fiquei muito feliz por ter participado desse encontro, foi Ã³timo poder discutir
um tema tÃ£o atual com pessoas experientes no assunto.
Postado por 
Ana Accioly
 em 30/05/2011 00:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/06/2011

 <TÃTULO>
 RepÃ³rteres Mirins do Jornal â€œO Gualbertinhoâ€ da E.M. Professor JoÃ£o 

Gualberto Jorge do Amaral

<TAGS>
Tags: 
10Âªcre, protagonismojuvenil, visitas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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(73)

visitas
(62)

 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Prof Victor pelo excelente trabalho que vocÃª faz com toda a 
comunidades escolar.
Postado por 
Jacqueline Costa
 em 01/06/2011 22:20

ParabÃ©ns ao Professor Victor e Ã  toda sua Equipe!
Postado por 
Erika Ueoka
 em 02/06/2011 20:20

Ã‰ gratificante ver nossos professores lutando pelo futuro das nossas crianÃ§as.
ParabÃ©ns a todos os envolvidos nesse projeto.
Postado por 
nomeComentario
 em 02/06/2011 20:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 24/06/2011

 <TÃTULO>
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DIAS â€“ 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas.

[FOTO]

L
cia Gaspar

     BibliotecÃ¡ria da FundaÃ§Ã£o Joaquim 
Nabuco

     pesquisaescolar@fundaj.gov.br

HÃ¡ pouca documentaÃ§Ã£o sobre Henrique Dias, um dos herÃ³is negros da luta 
contra os holandeses. As informaÃ§Ãµes sÃ³ comeÃ§am a aparecer, em 1633, quando 
ele se apresentou ao general Matias de Albuquerque 
para servir com alguns de sua cor em tudo o que lhe determinasse
, tornando-se o capitÃ£o do grupo e recebendo a patente de governador dos 
crioulos, negros e mulatos do Brasil.

Sabe-se que nasceu em Pernambuco, mas nÃ£o se conhece a data do seu nascimento. 
TambÃ©m nÃ£o se sabe se nasceu escravo ou liberto, nem quem foi sua mulher. NÃ£o
teve filhos homens, mas quatro filhas, duas das quais se chamavam Guiomar e 
Benta.

NÃ£o hÃ¡ um retrato seu autÃªntico, conhecido. Os que aparecem nos compÃªndios e
atÃ© em livros eruditos sÃ£o pura fantasia

.

Sua primeira aÃ§Ã£o militar foi a defesa do Engenho SÃ£o SebastiÃ£o, quando 
contou com a ajuda de vinte negros e de outros capitÃ£es, e onde recebeu o 
primeiro dos seus 24 ferimentos lutando contra os holandeses. Num desses 
ferimentos sua mÃ£o esquerda teve que ser amputada.

Travou combates com os holandeses em Pernambuco, Bahia, Alagoas e Rio Grande do 
Norte, nÃ£o perdendo sequer uma batalha. Tomou parte, entre outras, nas batalhas
das Tabocas, de Casa Forte, quando defendeu o engenho de Dona Anna Paes, de 
Cunha
 e dos Guararapes.

Henrique Dias estabeleceu-se numa est
ncia no contorno do Recife e da cidade MaurÃ-cia (atual bairro de Santo 
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AntÃ´nio) que, segundo os documentos, era a mais prÃ³xima dos inimigos. Ficava 
tÃ£o perto dos holandeses que, Ã s vezes, o duelo nÃ£o era com bala e sim com 
palavras de desafio e inj
ria. Da sua est
ncia realizou vÃ¡rias investidas importantes contra os batavos. O local foi 
atacado diversas vezes pelos flamengos, porÃ©m eram sempre rechaÃ§ados.

Com a rendiÃ§Ã£o do Recife, em 1654, Henrique Dias, ao contrÃ¡rio de outros 
militares que combateram os holandeses, nÃ£o recebeu as recompensas que lhe eram
devidas, tendo que viajar a Portugal, em marÃ§o de 1956, para requerer a 
remuneraÃ§Ã£o atrasada dos seus serviÃ§os.

Foi-lhe concedida por Dom JoÃ£o IV, a comenda dos Moinhos de Soure, da Ordem de 
Cristo, que estava vaga por morte de AntÃ´nio Felipe CamarÃ£o, que jÃ¡ a 
possuÃ-a desde 1641.

Passou seus 
ltimos anos em Pernambuco, morrendo em extrema pobreza no dia 7 ou 8 de junho de
1662, no Recife, sendo enterrado por conta do Governo, no Convento de Santo 
AntÃ´nio, em local desconhecido.

Esta Ã© a biografia do Patrono da 
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DIAS 
 9
 CRE

[FOTO]

A escola estÃ¡ localizada na rua SÃ£o Domiciano, s/n
, Vila SÃ£o JoÃ£o, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ. Atende a EducaÃ§Ã£o 
Infantil (4 e 5 anos) e o Ensino Fundamental (1
 ao 5
 ano). A Escola possui Sala de Recursos Multifuncional, LaboratÃ³rio de 
InformÃ¡tica e Sala de Leitura e tem CEC (Conselho Escola Comunidade) e GrÃªmio 
Estudantil.

Este conte
do faz parte do BLOG da escola e pode ser visto atravÃ©s do link

http://em015henriquedias.blogspot.com/

ParabÃ©ns Ã  equipe da E. M. Henrique Dias pelo belo trabalho que vem 
desenvolvendo e que pode ser visto atravÃ©s do blog. Grande abraÃ§o a todos.

E vocÃª que tambÃ©m desenvolve belos trabalhos na sua escola, que tal ele ser 
acompanhado por este canal de informaÃ§Ãµes que a Prefeitura do Rio de Janeiro 
criou para vocÃª? Basta procurar o Representante Rioeduca da sua Coordenadoria e
enviar um e-mail. Clique 
aqui
 e veja quem representa a sua CRE.
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/06/2011

 <TÃTULO>
A E.M. Padre JosÃ© de Anchieta leva as  turmas 1101, 1201 e 1301 ao cinema.

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, eventos.

A Escola que fica no Jardim Guanabara - Ilha do Governador, tem 320 alunos do 
E.I. ao 6
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 ano, organizou um passeio com as turmas do 1
, 2
 e 3
 ano. No dia 25 de maio eles foram ao Shopping Ilha Plaza para assistir o filme 

 [VÃDEO]
RIO
.

As 
professora Beth, Vera e Nilce
 acompanharam o grupo de alunos nesse divertido e tÃ£o esperado evento. Elas 
contaram com o auxÃ-lio das 
estagiÃ¡rias Fernanda, Karine e NatÃ¡lia
 para que dessem conta da seguranÃ§a da crianÃ§ada.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Confiram 
outras atividades da Escola Municipal Padre JosÃ© de Anchieta no
http://padrejosedeanchieta.blogspot.com/

Continuem colaborando e enviem seus trabalhos, relatos, blogs, fotos e vÃ-deos.

A 
famÃ-lia Rioeduca
 agradece e aguarda o seu contato.
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 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/06/2011

 <TÃTULO>
Uma aula de AMOR na Escola Municipal LaÃ-s Netto dos Reis

<TAGS>
Tags: 
educaÃ§Ã£o, riodeleitores.

Fazemos o que gostamos e isso refletirÃ¡ neles, assim espero, lÃ¡ no futuro e 
veremos nossos alunos brilhando!
LaÃ-s Cristina - Professora da 1301

Carregada de contentamento e de prazer, assim percebemos a fala da prof
 LaÃ-s, apÃ³s concluir uma aividade que surgiu da demanda 
da turma com a qual trabalha.

A 1301 Ã© uma turma que possui alguns alunos incluidos, outros com baixo 
rendimento e alguns com reicidentes reprovaÃ§Ãµes. Assim, a professora da turma 
em meio aos conte
dos progamados para o 3
ano, investe na construÃ§Ã£o de valores, 
na integarÃ§Ã£o do grupo, na 
toler
ncia e na aceitaÃ§Ã£o do outro.

A Coordenadora da U.E. com o objetivo de incentivar a melhorar o desempenho 
escolar dos alunos, resolveu premiar 
os trÃªs primeiros colocados de cada turma na Prova Rio. O prÃªmio conciste em 
uma revista de atividades (PicolÃ©) e em uma visita ao SalÃ£o do Livro.

Com isso, as premiaÃ§Ãµes aconteceram em todas as salas, mas na 1301 ocorreu um 
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fato inesperado e esse deu origem a atividade narrada aqui. 
ApÃ³s a entrega do prÃªmio e das palavras de incentivo da coordenadora, uma 
aluna comeÃ§ou a chorar por nÃ£o ter sido premiada, foi entÃ£o que todos os 
alunos da turma demonstraram a essa menina o apoio e a solidariedade 
do grupo. Essa foi de fato uma aula de amor!

SÃ£o as aÃ§Ãµes e as intervenÃ§Ãµes pedagÃ³gicas do professor e da Escola que de
forma 
integrada e pontual fazem a diferenÃ§a na vida dos nossos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

VocÃª verÃ¡ todas as imagens dessa atividade no
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com/2011/05/uma-aula-de-amoro-livrinh
o-de-historia.html

Lembrem-se de deixar um recadinho no blog da Escola, eles irÃ£o 
gostar muito.

O 
Rioeduca.net 
Ã© o nosso espaÃ§o para a troca de experiÃªncias e vivÃªncias de sucesso. SÃ£o 
os nossos saberes e fazeres positivamente expostos para somar-se Ã s nossas 
prÃ¡ticas diÃ¡rias. EntÃ£o, venha ocupar o seu lugar aqui e 
envie-nos
o que vocÃª faz de melhor 
para a EducaÃ§Ã£o!
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 <COMENTÃRIOS>

Nossa escola estÃ¡ muito feliz por ver de novo o nosso blog aqui no 
rioeduca.Trabalhamos muito e com responsabilidade ! E a ProfÂª LaÃ-s Ã© muito 
comprometida com seu trabalho, e merece vÃª-lo publicado. Obrigada a 
representante Ana Accioly pela divulgaÃ§Ã£o mais uma vez do nosso espaÃ§o ! Um 
beijÃ£o de toda equipe da escola.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 13/06/2011 19:03

ParabÃ©ns ao membros do corpo docente e funcionÃ¡rios da Escola Municipal LaÃ-s 
Netto pelo incentivo e valorizaÃ§Ã£o das inovaÃ§Ãµes apresentadas nas variadas 
atividades propostas, dentro do cotidiano escolar, em detrimento de uma 
educaÃ§Ã£o pÃºblica de qualidade para todos.
Deus vos abenÃ§oe e vos guarde.
Joelma Maranguape
Estudante de Pedagogia da UFRJ
Postado por 
JOELMA MARANGUAPE
 em 13/06/2011 21:42

Que felicidade ver o blog da Escola LaÃ-s Netto aqui!!!
Estou por aqui hÃ¡ pouco tempo,mas jÃ¡ deu para perceber que a interaÃ§Ã£o 
professor- aluno Ã© 10 e Ã© o que faz a diferenÃ§a.
ParabÃ©ns a todos!!!!
Postado por 
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Isabel Meireles
 em 14/06/2011 15:02

ParabÃ©ns! Ã‰ sempre muito bom mostrar que a Escola PÃºblica prisma pela 
qualidade do ensino, e que temos profissionais competentes. Mais uma vez 
parabÃ©ns!
Postado por 
RÃ©rida
 em 14/06/2011 17:08

Oi Del, como ex-aluna da escola fico muito contente com o blog e o trabalho de 
vocÃªs. ParabÃ©ns!
Postado por 
Ana Claudia Esquiavo
 em 14/06/2011 19:40

Que bom ver o blog de vocÃªs sendo divulgado neste portal. VocÃªs trabalham duro
e fazem tudo para o sucesso dos alunos. ParabÃ©ns a todos dessa escola 
maravilhosa! Beijos para todos.
Postado por 
Ana Maire
 em 14/06/2011 19:44

Oi Del, que bom ver se novo o blog da sua escola postado por aqui. Adorei o 
livrinho e fiquei comovida com a historinha. ParabÃ©ns a todas dessa escola pelo
excelente trabalho e a todos do rioeduca. Bjs
Postado por 
Maria Rosa GonÃ§alves
 em 14/06/2011 20:40

ParabÃ©ns ao rioeduca por estar prorporcionando aos professores um novo 
olhar...O olhar "a escola dos outros" amplia a compreensÃ£o de nossas questÃµes 
e amplia os nossos horizontes, nos mostrando novas maneiras de trabalhar. "A 
educaÃ§Ã£o Ã© um mundo sem fronteiras em que aprendemos muitas coisas e 
ensinamos outras, mas cada um tem de seguir por conta prÃ³pria essa caminhada." 
Fecidades a todos dessa maravilhosa escola... continuem sempre em frente! Bjs
Postado por 
Marielma Motta
 em 15/06/2011 21:19

Olha eu de novo por aqui, vim conferir quando soube que vocÃªs haviam saÃ-do no 
rioeduca ourtra vez! Adorei a histÃ³ria! ParabÃ©ns a todos dessa escola, que 
lutam muito para oferecer aos alunos um ensino de qualidade!Beijocas para todas 
e para a representante do rioeduca.
Postado por 
Vilma Pires
 em 16/06/2011 20:32

ParabÃ©ns a todas as professoras da escola LaÃ-s Neto, percebemos o 
comprometimento das professoras e o respeito com a aprendizagem dos alunos, sÃ£o
esses exemplos que devem ser divulgados sempre, beijos...
Postado por 
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Luciana
 em 17/06/2011 20:43

Muito legal o livrinho! Adorei! Estou acompanhando o blog e as atividades da 
escola! Beijos para a Del e para todas as colegas dessa maravilhosa escola. 
ParabÃ©ns tambÃ©m  a todos do rioeduca, estou adorando o trabalho de vocÃªs.
Postado por 
Gloria
 em 17/06/2011 21:44

Quem conhece de perto estes profissionais, sabe o tamanho da dedicaÃ§Ã£o e amor 
que Ã© direcionado diariamente a seus alunos. ParabÃ©ns aos alunos, Ã  profÂª 
LaÃ-s Cristina, Ã  toda equipe e principalmente Ã s diretoras que hÃ¡ anos 
mantÃªm esta equipe trabalhando prÃ¡ valer!!! Beijos contentes ;-)
Postado por 
Cristiane Santana
 em 13/12/2011 15:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/06/2011

 <TÃTULO>
CAMPEONATO DE SALTO - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, educaÃ§Ã£ofisica.

O Professor Luiz Felipe, ao trabalhar o desporto 
Atletismo na escola
, desenvolveu atividades l
dicas e recreativas enfocando os movimentos bÃ¡sicos do atletismo: correr, 
saltar, lanÃ§ar e arremessar.

[FOTO]

Percebeu-se que no decorrer das aulas houve uma melhora significativa no 
desempenho motor e nas qualidades fÃ-sicas dos alunos. AlÃ©m disso, foi 
possÃ-vel perceber que trabalhando-se o atletismo desta forma, os alunos 
apresentaram interesse e motivaÃ§Ã£o pela modalidade.

[FOTO]

ConcluÃ-das as atividades, pÃ´de-se constatar que este exercÃ-cio proporcionou 
uma experiÃªncia 
nica, pois mostrou a possibilidade de praticar o atletismo de uma forma 
diferenciada, quebrando tabus de mÃ©todos tradicionais e mostrando que, por meio
da ludicidade, Ã© possÃ-vel obter Ã³timos resultados, mesmo nÃ£o havendo uma 
quadra esportiva propriamente dita. 
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[FOTO]

Para encerrar este conte
do, o professor realizou, entre as turmas do 6
 ano (turmas 1602, 1604, 1605 e 1606 ), um CAMPEONATO DE SALTO.

Foi MARAVILHOSO!!! Percebemos que temos promissores atletas na nossa escola.

Fonte: 
Blog da Escola Municipal Orlando Villas BÃ´as

Para conhecer melhor os projetos da Escola, clique na figura abaixo.

[FOTO]

1Âªcre
(234)

educaÃ§Ã£ofisica
(3)

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/06/2011

 <TÃTULO>
E. M. PRESIDENTE NEREU RAMOS â€“ BLOG 9Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
9Âªcre, blogsdeescolas, saÃºde.

Sejam Bem Vindos!

OlÃ¡ queridos e queridas! Sou professora da Sala de Leitura desta maravilhosa 
escola e juntamente com a direÃ§Ã£o da escola, decidimos montar este blog, onde 
iremos mostrar a vocÃªs todas as novidades que acontecem por aqui. Ele ainda 
estÃ¡ em construÃ§Ã£o, mas logo, vocÃªs poderÃ£o ver todas as novidades. AtÃ© 
breve

Ã‰ assim que inicia mais um 
BLOG da 9
 CRE
, com o empenho de mais uma equipe que busca se integrar a tecnologia e ao 
Blog do Rioeduca, onde a RevoluÃ§Ã£o Acontece!

Vamos conhecer o blog e a proposta de trabalho que a escola vem desenvolvendo.

Quem sou eu

[FOTO]

A
 E.M.(09.18.502) PRESIDENTE NEREU RAMOS
 foi fundada em 1923, quando era conhecida como Escola da Vila, para atender 
filhos dos agricultores locais. A Escola funcionava em 1
 turno, com 2 turmas e 52 alunos. Em 1959 foi inaugurada e recebeu o nome de 
Escola 5.14 Presidente Nereu Ramos. Funcionava somente no 1
 turno, com 3 turmas e 65 alunos. Pertencia ao 26
 DE e sÃ³ funcionava quando uma caminhonete do PDF trazia os professores, pois 
nÃ£o tinha conduÃ§Ã£o da estaÃ§Ã£o de trem para a escola. NÃ£o tinha luz 
elÃ©trica. Foi reinaugurada com o prÃ©dio atual em 1989, pois o prÃ©dio original
nÃ£o resistiu ao tempo e aos cupins. A partir de 1991, a Escola passou a 
funcionar em regime de horÃ¡rio integral, oferecendo Ã  sua clientela um 
atendimento mais amplo de atividades integradas ao n
cleo comum. No ano de 2011, a escola passou a funcionar em regime de horÃ¡rio 
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parcial, tendo em vista, o crescimento da comunidade local, para atender a 
demanda de novos alunos vindos de vÃ¡rias regiÃµes da cidade. 
Localizada na Estrada dos Caboclos
, Ã© privilegiada por estar em um pedaÃ§o da Mata Atl
ntica e 
tem como
caracterÃ-stica o trabalho de integraÃ§Ã£o entre escola, comunidade e meio 
ambiente.

Semana de AlimentaÃ§Ã£o Escolar

Este ano, o evento aconteceu na Escola entre os dias 16 e 20 de maio com o tema:

     Agroecologia e agricultura familiar

      A CIDADANIA CULTIVADA EM FAMÃLIA

A Semana de AlimentaÃ§Ã£o Escolar Ã© uma importante ferramenta para estimular a 
integralidade do ensino, a interdisciplinaridade e a promoÃ§Ã£o da sa
de na escola. Constitui-se em importante estratÃ©gia para a promoÃ§Ã£o de uma 
alimentaÃ§Ã£o mais saudÃ¡vel.

Nossa escola, durante toda a semana realizou atividades relacionadas ao tema e 
produziu lindos trabalhos que constituiram uma exposiÃ§Ã£o realizada no dia 
20/05.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ConstruÃ§Ã£o de Horta de Temperos em Garrafa PET feita pela turma 1203

[FOTO]

ProduÃ§Ã£o de Texto Coletiva a partir do Mini Projeto: Horta (Turma 1203)

[FOTO]
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[FOTO]

DegustaÃ§Ã£o de alimentos naturais e industrializados (Turma 1101)

[FOTO]

[FOTO]

Piquenique da EducaÃ§Ã£o Infantil (Turmas 11 e 21)

[FOTO]

Murais das turmas 11, 1203 e 1303

[FOTO]

Murais das turmas 1101 e 1402

[FOTO]

[FOTO]

VisitaÃ§Ã£o das Turmas.

Acompanhe o trabalho da E. M. Nereu Ramos atravÃ©s do link 
http://emnramos.blogspot.com/
 e seja tambÃ©m mais um seguidor deste blog. Entre e deixe seu comentÃ¡rio nas 
postagens feitas.

Votos de sucesso a equipe da escola e vamos estar acompanhando seu trabalho, 
grande abraÃ§o!
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blogsdeescolas
(402)

9Âªcre
(227)

saÃºde
(45)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/05/2011

 <TÃTULO>
 CM LADEIRA DOS FUNCIONÃRIOS - 1Âª CRE

<TAGS>
Tags: 
1Âªcre, creches, blogsdeescolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Sua Creche ou escola tambÃ©m tem blog? 
Compartilhe conosco
, e teremos o maior prazer em divulgar seu trabalho.
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blogsdeescolas
(402)

1Âªcre
(234)

creches
(89)

 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ comentÃ¡rios sobre este tÃ³pico.
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\rioeduca 1\sobrenos 
RioEduca.txt
************************************************************************
O Rioeduca é um portal feito para e por todos aqueles que sonham e batalham por 
uma educação pública de excelência na cidade do Rio de Janeiro. Aqueles que 
ultrapassam barreiras, superam obstáculos e provam que nada é impossível. 
Aqueles "idealistas realistas", que compreendem o verdadeiro valor de uma escola
pública de qualidade, mas mantêm os pés no chão, com muita criatividade; Aqueles
que nunca desistem, pois têm a consciência de que o futuro de quase 700 mil 
crianças e jovens depende da resistência do seu trabalho.
O Rioeduca é feito para e por professoras e professores, diretoras e diretores, 
coordenadoras e coordenadores, merendeiras, servidores da limpeza, familiares e 
todos aqueles que acreditam no salto da qualidade da educação pública do Rio. É 
um portal da Secretaria Municipal de Educação, mas que visa mostrar os detalhes 
de tudo o que acontece dentro de cada uma de nossas escolas, creches e EDIs. É 
um espaço de troca, de aprendizagem e principalmente de alegria.
Este portal, portanto, SOMOS NÓS!
Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença! Afinal, somos a maior rede de
Educação Municipal da América Latina.
[FOTO]

    
O Rioeduca é um portal feito para e por todos aqueles que sonham e batalham por 
uma educação pública de excelência na cidade do Rio de Janeiro. Aqueles que 
ultrapassam barreiras, superam obstáculos e provam que nada é impossível. 
Aqueles "idealistas realistas", que compreendem o verdadeiro valor de uma escola
pública de qualidade, mas mantêm os pés no chão, com muita criatividade; Aqueles
que nunca desistem, pois têm a consciência de que o futuro de quase 700 mil 
crianças e jovens depende da resistência do seu trabalho.
O Rioeduca é feito para e por professoras e professores, diretoras e diretores, 
coordenadoras e coordenadores, merendeiras, servidores da limpeza, familiares e 
todos aqueles que acreditam no salto da qualidade da educação pública do Rio. É 
um portal da Secretaria Municipal de Educação, mas que visa mostrar os detalhes 
de tudo o que acontece dentro de cada uma de nossas escolas, creches e EDIs. É 
um espaço de troca, de aprendizagem e principalmente de alegria.
Este portal, portanto, SOMOS NÓS!
Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença! Afinal, somos a maior rede de
Educação Municipal da América Latina.
Aqui o educador carioca tem a oportunidade de divulgar seus trabalhos, trocar 
experiências e expor suas opiniões.
De tal forma, essas informações alcançam qualquer usuário que as acesse, 
inclusive nossos alunos e os pais de nossos alunos.
Além disso, estamos apostando no uso de várias redes sociais, como o Facebook, 
Orkut e Twitter, acreditando que podem ser veículos de informações úteis e 
confiáveis mas, sobretudo, como caminhos de interação entre todos os elementos 
da rede.

CREs Equipe Rioeduca:
Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede.
Saiba para qual endereço você pode enviar seu trabalho, projeto ou blog:
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1ª CRE: Rute Albanita S. L. Ferreira
ruteferreira@rioeduca.net | @Rute_Albanita
 
2ª CRE: Renata Rodrigues de Carvalho
renata.carvalho@rioeduca.net | @tatarcrj
 
3ª CRE: Elidia Correia
elidiacorreia@rioeduca.net | 
 
4ª CRE: Ana Paula Accioly
anaaccioly@rioeduca.net | @Ana_Acioly
 
5ª CRE: Regina Celi Bizarrro
reginabizarro@rioeduca.net | @rebiza
 
6ª CRE: Patrícia Fernandes Ferreira
pferreira@rioeduca.net | @PatriciaGed
 
7ª CRE: Roberta C. M. Vitagliano
robertavitagliano@rioeduca.net | @robertacarmina
 
8ª CRE: Neilda Silva
neildasilva@rioeduca.net | @Prof_Neilda
 
9ª CRE: Marcia C. Alves Cerqueira
marciacerqueira@rioeduca.net | @marciacrisalves
 
10ª CRE: Suelen Corrêa
suelencorrea@rioeduca.net | @suelencorrea29

11ª CRE: Laura Fantti Davilla
lauradavilla@rioeduca.net | @laurafanttini

Portal Rioeduca
Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais
Subsecretário
Rafael Parente
Email: rafaelparente@rioeduca.net
Twitter: @Rafael_Parente
Facebook: Rafael Parente
Gerente Geral
Lilian Ferreira
contato@rioeduca.net
Twitter: @Rioeduca
Twitter Pessoal: @Lilian_Ferreira
Facebook: facebook.com/ferreiralilian
Coordenação de Comunicação
Liliane Ravani
lilianeravani@rioeduca.net
@Liliane_Ravani
Assistentes de Comunicação e Relacionamento
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Édila Giardini Tavares
Simone Fontoura
Supervisão de Postagens
Vilma Barbareto
Coordenação de Páginas (Blogs) e dos Portais das CREs
Claudia de Moraes Nascimento
Revisão
Roberta Kerr
Página Família
Maria Delfina
Página Professores
 Taís Ferraz Duarte
Luciana Bessa
Dicas de Ciências Rioeduca
Andrea Barreto
Rioeduca Infância
Michele Sirius 
Redatora
Taís Ferraz Duarte
Blog do Especialista Convidado
Cristiane Guntensperger | cristiane.sousa@rioeduca.net
Consultor de web design
Jayme Sousa | jaymesousa@rioeduca.net
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